slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jaro nám pomalu, ale jistě klepe na dveře a z oblohy se na nás čím dál více začíná usmívat
sluníčko. Jako matka pečující o své dítě, počíná si stejně i slunce samotné a vdechuje život
prvním petrklíčům, probouzí zvěř ze zimního spánku, stromům za pomoci líbezného vánku
budí pupeny a s grácií sobě vlastní procítěně vzpamatovává ještě stále prokřehlou, bezbrannou
a lehce zranitelnou přírodu. Sílu a moc paprsků zaznamenávají i naše duše, zmítané zimou
a chmurami, potřebujíc vlídného a laskavého zacházení. Přicházející vesna nám dává chuť do
života a práce pak jde daleko rychleji od ruky.
V úvodu tohoto čísla Občasníku si vás dovolím seznámit s činnosti a plány obce pro
letošní rok. Vzhledem k tomu, že ke konci loňského roku nám přišla dobrá zpráva v podobě
přiznané dotace z Moravskoslezského kraje, je teď na nás, abychom ji realizovali. Jedná se
o schválený projekt v celkové výši 350.000,- Kč na opravu vstupního zázemí obecního úřadu.
Dále pak projekt zahrnuje opravy v bývalé „bažantnici“, kde dojde k vyspravení střešní krytiny
a bude rekonstruována venkovní elektroinstalace. Finančně náročnější projekt nás letos čeká
v místní části Vrbka. Dojde zde k vybudování kanalizace, která bude pro potřeby odvádění
nejen přívalových dešťů. Stavební povolení by mělo nabít právní účinnosti v dubnu, poté
proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a pak samotná realizace. Vzhledem k tomu, že
celková cena díla se pohybuje okolo 6 mil. Kč, bude tento projekt rozdělen do několika etap.
Bohužel pro obec, v tomto ohledu není možné získat finanční výpomoc (dotaci) z žádného
evropského ani státního fondu. Vše je spjato s povinností mít již vybudovanou ČOV, která
v obci Služovice-Vrbka není doposud zřízena. Kanalizace se týká i další projekt, a to oprava
havárie na vnější splaškové kanalizaci u obecních bytových domů. Část betonového potrubí
je prolomeno a oprava je zde velmi žádoucí nejen z důvodů špatného odtoku, ale i v rámci
zamezení vzniku případných škod na obecním i soukromém majetku. Navíc bude provedena
i rekonstrukce septiku. Předběžně vyčíslené náklady byly stanoveny na cca 1 mil. Kč.
V oblasti dotační politiky byly již podány žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
a Statní fond životního prostředí. V prvně jmenovaném případě se jedná o II. etapu
rekonstrukce dětského hřiště při OÚ. Na druhou jmenovanou instituci se podávaly žádosti
týkající se výsadby třešňové a lípové aleje u tzv. Sv. Urbanu (od kříže směr Hněvošice),
dále pak žádost na revitalizaci veřejného prostranství v centru obce, ozelenění a utvoření
zvukové bariéry v prostorách areálu ZŠ a MŠ a v neposlední řádě se snažíme získat finanční
prostředky na řešení odpadového hospodářství, BIO odpadem začínaje, sběrem kovu konče.
V současné chvíli je v přípravě podání žádosti i na Krajský úřad, kde je možno získat peníze
na obnovu obecního majetku. Tato dotace se například týká i místních složek a organizací,
které disponují obecním majetkem a potřebují realizovat opravy či rekonstrukce.
V běhu jsou i další akce a projekty spjaty s obcí jako je například studie na nové školní
zázemí, tvorba nového územního plánu, finalizace projektových dokumentací nových lokalit
pro výstavbu rodinných domů, příprava projektu k chodníku „Služovice-Vrbka“, zapracování
připomínek k již hotové dokumentaci na zateplení bytových domů, řešení bezpečnostních
prvků při silnici I/46, zpracovávání studie na bývalý obchod Jednota ve Vrbce, výběrové
řízení na post ředitele(ky) ZŠ a MŠ a jiné. Více informací samozřejmě lze získat na obecním
úřadě nebo při účasti na veřejném jednání zastupitelstva obce, které se zpravidla koná co
druhý měsíc na OÚ nebo v Kulturním domě.

K tomuto tématu bohužel musím s politováním konstatovat, že účast na veřejných
schůzích je velice tristní. Stejně tak mne mrzí fakt, že obci se podařilo získat dotaci na
bezplatné odborné vzdělávání občanů a účast na těchto seminářích byla a je opět mizerná.
A připomínky typu, že o dané akci někdo nevěděl, jsou pro mne nerelevantní. Propagace
k této akci byla dosti znatelná. Sám jsem se několika lekcí účastnil a za sebe můžu říct, že to
pro mne bylo obrovským přínosem. Nehledě na to, že všude jinde by za takovýto běžný kurz
musel člověk zaplatit bezmála 2.000,-Kč vč. občerstvení.
Závěrem si dovolím poděkovat všem občanům, kteří v zimním období poctivě
a pravidelně odklízeli před svým obydlím sníh, stejně tak při jarním zametání chodníků
a místních komunikací. Vězte, že je to pro obec velká pomoc a pro mě osobně signál, že přece
jen valné většině občanů záleží na pořádku u nás v obci.
VELKÉ DĚKUJI VÁM VŠEM!
Vážení spoluobčané,
nechť vám jsou letošní Velikonoce časem smíru, klidu a požehnání. Mějte na paměti,
že být spokojený, neznamená, že si nepřejete víc. Znamená to, že jste vděčni za to, co máte
a trpěliví vůči tomu, co má přijít.
Přeji vám vše dobré.
S úctou
Petr Weczerek, starosta obce

plesovÁ sezÓna
Letošní plesová sezóna byla opět vydařená. Již tradičně se u nás v obci konalo pět
přenádherných bálů a návštěvník si tak mohl vybrat, který z nabízejících se žánrů poctí svou
přítomností. Milovníci stylu 20. let si přišli na své 17. ledna, kdy Sbor dobrovolných hasičů ze
Služovic uspořádal svůj neTRADIČNÍ ples. Byl to krásný oslí můstek k tomu, aby poukázali
na to, že v letošním roce zmiňovaný sbor oslaví 90. let od svého vzniku. Konec ledna patřil
Sportovnímu plesu. Pohodová atmosféra, líbezné tóny vycházející z hradla zpěváků a plný
parket, to vše bylo dobrou pozvánkou na příští sportovní plesání. Nechyběl ani ples našich
myslivců, který je dosti oblíben i z důvodů zvěřinové tomboly. Dospělou plesovou sezónu
ukončili hasiči z Vrbky. Svátek všech zamilovaných slavící se 14. února byl i dnem, kdy se
konal Společenský ples. Tématická výzdoba dodávala bálu romantickou atmosféru a tak lze
soudit, že když už nebylo některým přáno v tombole, tak alespoň se utvrdili v tom, že mají

štěstí v lásce. To dětem bylo vybráno téma vskutku na vyřádění se. Líbivý název „Na statku“,
předurčoval skvělou zábavu, masky a hlavně návrat do dob, kdy farmaření a statky měly
v Čechách obrovskou tradici.

vÍtÁnÍ obcÁnku
Vítání občánků má v naší obci již pevnou a uctívanou tradici. Pravidelně rok co rok
v březnu přichází do Kulturního domu desítky rodičů a prarodičů se svými dětmi, vnuky, aby
společně přivítali nově narozená dítka do služovického společenství. V nádherně prosluněné
neděli dne 1. března 2015 v příjemném prostředí Kulturního domu bylo přivítáno 13 nových
spoluobčánků, a to 7 holčiček a 6 chlapců. Slavnostní akt se nesl v duchu minulých let,
novým občánkům přišly zapět libozvučné písně děti ze ZŠ a MŠ Služovice a pak následovalo
samotné vítání starostou obce Petrem Weczerkem. Rodičům byly předány věcné a finanční
dary, nebylo opomenuto ani na květinku pro maminku a následovalo focení a pózování pro
fotografy do rodinných alb.

zÁkaz podomnÍho prodeje
Zastupitelstvo obce Služovice na svém 3. zasedání dne 23. února rozhodlo vydat Nařízení
č. 1/2015, kterým stanovuje zákaz podomního prodeje na celém území obce Služovice.
Obec přistoupila k zákazu podomního prodeje z důvodu ochrany občanů obce před nekalými
praktikami prodejců a z důvodu prevence kriminální činnosti na území obce z důvodu častých
stížností a podnětů z řad občanů. Tímto nařízením se snažíme eliminovat dost často nejen
v médiích zmiňovanou trestní činnost, páchanou na seniorech. Vše v souvislosti s podomním
a pochůzkovým prodejem tzv. „šmejdů“, schovávajících se za obchodní reprezentanty
různých firem nabízející levný plyn, elektřinu, hrnce a jiné.
Bude-li zjištěno porušení tohoto nařízení může být uložena pokuta fyzickým osobám až
do výše 30.000,-Kč, právnickým osobám pak až do výše 200.000,- Kč. Bližší informace
k tomuto nařízení naleznete na stránkách www.sluzovice.cz nebo na obecním úřadě.

nordic walking v polskÝch jejkowicÍch
Nordic walking (doslovně přeloženo severská chůze) je dynamická chůze se speciálními
sportovními holemi. Kolébkou tohoto nového sportovního odvětví je Finsko. To jen tak na
úvod pro ty, co toto slovní spojení viděli poprvé. Dne 21. března se v rámci nově získané
dotace (v rámci Česko-Polské spolupráce) vydala 20 členná služovická výprava směr polské
Jejkowice, kde se právě že konal již 4. ročník Jejkowického Nordic walkingu. Vzhledem
k tomu, že se jednalo i o naši českou účast, byla tato akce navíc pojmenována jako 1. ročník
mezinárodního turnaje ve výše uvedeném odvětví. A pokud hodnocení akce bychom měli
brát sportovní hantýrkou, je mou milou povinností informovat veřejnost, že naše výprava
si z dějiště šampionátu přivezla celkem 20 zlatých medailí. Ano, ano jedním dechem nutno
dodat, že některé byly za účast, avšak ostudu jsme neudělali. Mužskou kategorii ve věku od
18. do 30. let jsme zcela ovládli, a to jmenovitě – 1. místo - Robin Žídek, 2. místo – Marek
Wrona a 3. místo – Jan Wrona. V mužské kategorii od 31. do 50. let jsme zaznamenali rovněž
úspěch, kdy na stupně vítězů se závěrečným mohutným finišem probojoval pan Petr Ulička,
který obsadil krásné 3. místo. V kategorii žen naše výprava měla rovněž svá želízka v ohni,
nicméně soupeřky byly opravdu velice dobře připravené, tudíž na naše něžnější pohlaví
zbyly jen bramborové pozice. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení speciální ceny, a to za
příkladné rodinné zaangažování se do závodu. Rodina Uličků vyslala na závody 3 své rodinné
příslušníky, což neušlo oku organizátora a zaslouženě si hlava rodiny, pan Petr Ulička, z rukou
pana starosty Jejkowic – Marka Baka, převzal pohár. Celá akce byla zakončena oficiálním
ceremoniálem, kde byly předány ceny za umístění a navíc žádný závodník nepřišel zkrátka,
neboť v závěru byla losována bohatá tombola, kde vyhrával opravdu každý. Není třeba
dalších komentářů, snad jen závěrem ….. zase jedno vydařené kulturně-sportovní odpoledne.

Kulturní kalendáĢ Obce Služovice na rok 2015
Datum akce
Leden
17. 1. 2015
31. 1. 2015
Únor
7. 2. 2015
14. 2. 2015
21. 2. 2015
BĜezen
1. 3. 2015
20. 3. 2015
21. 3. 2015
29. 3. 2015

Název akce

PoĜadatel

Hasiþský ples
Sportovní ples

SDH Služovice
TJ Sokol Služovice

Myslivecký ples
Spoleþenský ples
DČtský maškarní ples

MS Vilton
SDH Vrbka
Sdružení maminek

Vítání obþánkĤ
Josefovské vepĜové hody ZRUŠENO
Josefovské vepĜové hody ZRUŠENO
Velikonoþní odpoledne
Setkání seniorĤ

Obec Služovice
SDH Vrbka
SDH Vrbka
Sdružení maminek
OSSV a Obec Služovice

Duben
Slet þarodČjnic a Veþerní rejdČní
30. 4. 2015
KvČten
Slavnostní otevĜení stĜelnice
1. 5. 2015
SoutČž ve stĜelbČ
2. 5. 2015
2. 5. 2015 Oslavy Sv. Floriána a 90-ti let založení SDH Služovice
Den Matek
5. 5. 2015
DČtský den a Poslední „Májová veselice“
30. 5. 2015
ýerven
Mladecká liga žákĤ – požární sport
5. 6. 2015
Memoriál Bruna Hanského
6. 6. 2015
ýervenec
Sportovní slavnosti a Turnaj v malé kopané
4. 7. 2015
Sportovní slavnosti
5. 7. 2015
Stanování pod širým nebem
11. 7. 2015
Stanování pod širým nebem
12. 7. 2015
Vrbecký odpust a Veþerní candrbál
18. 7. 2015
Hasiþské dny a Oslavy 90. let založení SDH
24. 7. 2015
Hasiþské dny a Oslavy 90. let založení SDH
25. 7. 2015
Hasiþské dny - O pohár starosty obce
26. 7. 2015
Oslavy 90. let založení SDH
Srpen
Memoriál Josefa Wihody
2. 8. 2015
Myslivecké hody
8. 8. 2015
Ukonþení prázdnin
29. 8. 2015
ZáĜí
Slezský pohár ve stĜelbČ
5. 9. 2015
Noþní hasiþská soutČž
11. 9. 2015
Drakiáda
26. 9. 2015
ěíjen
Vinobraní
10. 10. 2015
Listopad
Vesnické strašení
7. 11. 2015
28. 11. 2015 PĜedadventní odpoledne a Rozsvícení vánoþ. stromu
Prosinec
ýertovský rej s Mikulášem
5. 12. 2015
Vánoþní besídka
15. 12. 2015

Sdružení maminek a SDH Služovice
MS Vilton
MS Vilton
SDH Služovice
ZŠ a MŠ Služovice a Obec Služovice
SDH Vrbka a Sdružení maminek
SDH Vrbka
SDH Vrbka
TJ Sokol Služovice
TJ Sokol Služovice
Sdružení maminek a MS Vilton
Sdružení maminek a MS Vilton
SDH Vrbka a ýýK ve Vrbce
SDH Služovice
SDH Služovice
SDH Služovice
TJ Sokol Služovice
MS Vilton
Sdružení maminek
MS Vilton
SDH Služovice
Sdružení Maminek a TJ Sokol Služovice
TJ Sokol Služovice
Sdružení maminek
Sdružení maminek a OSSV
Obec Služovice
ZŠ a MŠ Služovice

Kulturní kalendáĢ obce Služovice na rok 2014 – mĪže být kdykoliv v prĪbďhu roku 2014 doplnďn o
kulturní, spoleĀenskou nebo sportovní akci.
PoĢadatelé akcí si vyhrazují právo zrušit plánovanou akci.
P.S. Názvy akcí jsou orientaĀní, poĢadatel si rovnďž vyhrazuje právo nazvat akci dle svého uvážení.

rozpocet
ROZPO obce
et sluzovice na rok 2015
PěÍJMY

OdPa

Pol
Popis
1111 DaĖ z pĜíjmĤ FO ze závislé þinnosti a funkþních požitkĤ
1112 DaĖ z pĜíjmĤ FO ze SVý
1113 DaĖ z pĜíjmĤ FO z KV
1121 DaĖ z pĜíjmĤ právnických osob
1122 DaĖ z pĜíjmĤ PO za obec
1211 DaĖ z pĜidané hodnoty
1340 Poplatek za komunální odpad
1341 Poplatek ze psĤ
1343 Poplatek za užívání veĜejného prostranství
1351 Odvod loterií a podobných her kromČ VHP
1355 Odvod z výherních hracích pĜístrojĤ
1361 Správní poplatky
1511 DaĖ z nemovitostí
4112 Neinvestiþní pĜijaté dotace ze SR v rámci SDV
4116 Neinvestiþní dotace z ÚP na VPP
PrĤbČžný souþet
1011
PĜíjmy z pronájmu Telecom
1019
PĜíjmy z pronájmu pozemku (HnČvošice, Oryx, Agroland)
1031
PĜíjmy z poskytování služeb a výrobkĤ (les)
3314
PĤjþovné místní knihovna
3341
Rozhlasové relace
3392
Kulturní dĤm
3419
Sokolovna
3429
Bažantnice
3612
Bytové hospodáĜství
Bytové hospodáĜství – splátka oken
3613
Nebytové hospodáĜství
3632
PohĜebnictví
3633
Pronájem plynového Ĝádu
3639
Komunální služby – pronájem pozemku (objekt C)
3725
Nakládání s odpady – separace odpadu
6171
Poskytování služeb
6310
Úroky
PrĤbČžný souþet
PěÍJMY CELKEM

8115 PĜevod finanþních prostĜedkĤ z roku 2014

PĜíjmy celkem po financování

1 500 000
150 000
160 000
1 700 000
397 100
3 300 000
380 000
10 000
500
30 000
30 000
10 000
450 000
147 400
143 000
8 408 000
45 000
50 000
25 442
500
500
40 000
4 000
2 000
920 000
85 000
1 230 000
15 000
1
36 000
130 000
85 000
5 000
2 673 443
11 081 443

7 338 714

18 420 157

VÝDAJE
OdPa

Popis

1031 PČstební þinnost – obecní les
2141 VnitĜní obchod a služby
2212 Místní komunikace
2219
2221
2229
2329
3113
3314
3319
3326
3341
3392
3399
3419
3421
3429
3611
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3729
3745
4199
4222
5512
6112
6171
6310
6399
6402
6409

Místní komunikace – INV výstavba
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veĜejné silniþní dopravy
Záležitosti v silniþní dopravČ
OdvádČní a þištČní odpadních vod – opravy a udržování
OdvádČní a þištČní odpadních vod – INV výstavba
ZŠ a MŠ Služovice – NEINV pĜíspČvek
ZŠ OldĜišov – NEINV pĜíspČvek (lyžaĜský výcvik)
ýinnosti knihovnické
Kronika
Kaple
Kaple – oprava a údržba
Rozhlas a televize
Kulturní dĤm
Záležitosti kultury a SPOZ
Zájmová þinnost a rekreace TJ Sokol
Zájmová þinnost a rekreace TJ Sokol – NEINV pĜíspČvek
DČtské hĜištČ
Bažantnice – opravy a udržování
Bažantnice – NEINV pĜíspČvek
Bytová výstavba individuální
Bytové hospodáĜství
Bytové hospodáĜství – úroky z úvČru
Nebytové prostory – kasárna
VeĜejné osvČtlení
PohĜebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Služby – likvidace nebezpeþného odpadu
Služby – likvidace komunálního odpadu
Služby – likvidace ostatního odpadu
Ostatní odpad
VeĜejná zeleĖ
PĜíspČvek
VeĜejnČ prospČšné práce
Požární ochrana – dobrovolná þást
Místní zastupitelské orgány
ýinnost místní správy
Obecné výdaje
Ostatní finanþní operace
Finanþní vypoĜádání minulých let
Sdružení maminek Služovice a Vrbka – NEINV pĜíspČvek
Obþanské sdružení – Služovice a Vrbka – NEINV pĜíspČvek
ýSCHPH – NEINV pĜíspČvek
ýeský þervený kĜíž Vrbka – NEINV pĜíspČvek
Ostatní þinnost
Rezerva
Výdaje celkem

8124 Splátka dlouhodobého úvČru
Výdaje celkem po financování

Návrh rozpoþtu

60 000
25 000
1 500 000
500 000
105 000
81 056
30 000
300 000
2 600 000
660 000
5 000
54 000
70 000
5 000
200 000
30 000
150 000
80 000
2 500
187 500
560 000
100 000
15 000
170 000
450 000
15 000
550 000
200 000
20 000
2 800 000
60 000
420 000
300 000
30 000
650 000
10 000
143 000
200 000
920 000
1 250 000
250 000
397 100
47 521
20 000
20 000
5 000
5 000
80 000
2 027 480

18 360 157,00
60 000
18 420 157,00

Výsledky 7. sbírky
Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie
a kaple Sv. Jana KĜtitele ve Služovicích

výtČžek 17.450,- Kþ
Ve dnech 14. - 21. bĜezna 2015 se konala 7. sbírka. Obþané pĜispívali
do zapeþetČných pokladniþek penČžními prostĜedky na opravu kaple
N.P.M. a Sv. Jana KĜtitele ve Služovicích. Pokladniþky byly v prĤbČhu
týdne rozpeþetČny na OÚ ve Služovicích za úþasti úþetní obce
Služovice. Dne 23. bĜezna 2015 byli o výsledku sbírky obeznámeni
starosta obce Služovice a následnČ pan faráĜ M.J.Koþvara.
„ChtČl bych podČkovat obþanĤm Služovic a Vrbky, kteĜí do
sbírky pĜispČli a dobrovolníkĤm, kteĜí sbírku uskuteþnili.“
VýtČžek sbírky byl dne 23.3.2015 uložen na zvláštní úþet u ýS
Opava, zĜízený výhradnČ pro úþel pĜedmČtné sbírky.
Použití
finanþních prostĜedkĤ ze sbírky je pod kontrolou
Krajského úĜadu Moravskoslezského kraje, který sbírku dne
24.10.2012 povolil OsvČdþením þj.: VŽ/31554/2012/Bar.
Za Obþanské sdružení Služovice a Vrbka
Ing. Tomáš Barþ, pĜedseda

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Služovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius
Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
z domácností.
Sběr bude proveden

v sobotu 4. dubna 2015

1. VRBKA – hasičská zbrojnice

na těchto stanovištích:

v době od 800 do 845

2. SLUŽOVICE – BUS zastávka, směr Vrbka v době od 915 do 1015
3. SLUŽOVICE – před Obecním úřadem

v době od 1045 do 1200

Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude
přesunuta do další obce.
V uvedené době bude moci každý občan bezplatně odevzdat na uvedených místech odpady
v následujícím sortimentu:

- olejové automobilové filtry - plechovky se zbytky barev - monočlánky
- autobaterie - zářivky, výbojky - znečištěné láhve a sklo od chemikálií
- zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky - staré kosmetické
přípravky - staré léky - vyjeté motorové oleje - ředidla, mořidla,
rozpouštědla, lepidla - plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie - fotochemikálie - ojeté
pneumatiky - obaly od sprejů - televizory - rádia - ledničky - domácí
elektrospotřebiče - matrace - WC mísy - umyvadla - koberce - linolea
- kočárky - křesla - gauče atd.
Přijímán nebude klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty.
Jelikož tyto sběry budou v obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto
odpadů končily v popelnicích, kamnech anebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce
se zúčastní.
Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje
Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.

