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Milí spoluobčané !
První jarní den máme již za sebou, ale na jarní paprsky jak to tak vypadá, si budeme muset
ještě nějakou tu chvíli počkat.
Konečně jsme se dočkali vydání stavebního povolení na úpravu nádraží a mohli jsme podat
žádost o finanční dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud vše dobře půjde a
dotace bude schválena ( výsledek budeme znát v měsíci květnu), můžeme se již po všech
peripetiích pustit do stavby.
Rád bych se také zmínil o druhém projektu, jehož výsledky by měly být hmatatelné
mnohem dříve. Jedná se o projekt vybudování místního pracoviště CZECH POINTu. Cílem
tohoto projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím
jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných
informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu
k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
Pracoviště CZECH POINTu bude zatím obsahovat tyto stávající agendy:
- výpis z bodového hodnocení osoby (řidičů)
- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- žádost o výpis nebo opis z z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb.
- přijetí podání podle živnostenského zákona ( § 72)
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Je nutné zdůraznit, že výše uvedené agendy, které jsou aktuálně dostupné, budou neustále
rozšiřovány o nové.

Přeji Vám jarní pohodu a příjemné prožití velikonočních svátků.

Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

-2Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.12.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 14 ze dne 24.11.2008
2. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému
likvidace komunálních odpadů na rok 2009
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 3/2008 o místních poplatcích
5. výši stočného na rok 2009
6. rozpočtového provizorium na rok 2009
7. Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
8. rozpočtové opatření 4/08
9. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání s firmou VAS, a.s. Brno
10. uzavření smlouvy o zpracování a následném vedení plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací (PFO) s firmou VAS, a.s. Brno
11. výpověď z nájemní smlouvy podanou nájemkyní paní Evou Šubertovou
12. uzavření nájemní smlouvy s paní Evou Pokornou na pronájem nebytových prostor v budově
OÚ
13. poskytnutí bezúročné půjčky paní Evě Pokorné
pověřuje:
1. starostu obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku 2008
bere na vědomí:
1. zprávy kontrolního a finančního výboru
projednalo:
1. předloženou projektovou dokumentaci na terénní úpravy prováděné firmou LOSAC, s.r.o.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 2.3.2009
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 15 ze dne 29.12.2009
2. rozpočtové opatření provedené starostou obce koncem roku 2008 na základě pověření
zastupitelstva obce
3. vyplacení odměn předsedům finančního a kontrolního výboru v měsíci březnu ve výši 760,Kč.
4. inventarizaci majetku obce za rok 2008
5. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt –
CzechPOINT – Kontaktní místo v rámci integrovaného operačního programu, prioritní osa 2
Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT
v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – kontaktní
místa.
6. výběr firmy - Galileo Corporation, s.r.o. na vyřízení dotace a zařízení místa CZECH POINTU
7. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s.
8. výši darů obyvatelstvu obce
9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem
10. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč a bezúročné půjčky do výše 250.000,- Kč
manželům Kroupovým na opravu jejich po požáru zničeného rodinného domu.
neschvaluje:
1. navýšení odměn dle nařízení vlády č. 20/2009 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
bere na vědomí:
1. výši vodného na rok 2009
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008
NÁZEV

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ SKUTEČNO
ROZPOČET ST

PŘÍJMY
pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti
a funkčních požitků
pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.
činnosti
pol. 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.
Výnosů
pol. 1121 – Daň z příjmů právnických osob
pol. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty
pol. 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
pol. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
lesa
pol. 1337 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
pol. 1347 – Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
pol. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií
pol. 1361 – Správní poplatky
pol. 1511 – Daň z nemovitostí
pol. 2411 – Splátky půjč. prostředků od podnikat.
Subjektů –fyz. osob
pol.4111 – Neinvest.příj.transfery z všeob. pokl. Správy
stát. rozpočtu
pol. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. Vztahů
pol. 4116 – Ostatní neivenstič. Přijaté transfery ze stát.
rozpočtu
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a z vydobytých nerostů
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 2321 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 3341 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3633 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již
zakoupeného za účelem prodeje)
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97.953,50
2.880,-80.000,--

100.000,-140.000,-250.000,-6.600,--
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§ 3723 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3745 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2119 – Příjmy z vlastní činnosti jinde
nespecifikované
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6171 pol. 2210 – Přijaté sankční platby
§ 6171 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

PŘÍJMY CELKEM
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1.000,-0,-1.200,--

200,-150.000,-1.185,50

200.000,-5.500,--

200.000,-5.500,--

257.843,41
5.100,--

5.213.100,--

5.243.100,--

5.168.883,84

1.600,-50.000,-50.000,-12.400,-2.500.000,-30.000,-320.000,--

1.600,-50.000,-50.000,-12.400,-2.288.000,-30.000,-320.000,--

1.600,-10.325,50
0,-12.400,-121.678,-23.938,-244.676,--

1.000.000,-5.000,-136.900,-12.000,-5.000,--

972.000,-5.000,-103.700,-12.000,-5.000,--

836.185,-5.000,-103.700,-0,-0,--

3.000,-1.000,-70.000,--

3.000,-1.000,-70.000,--

771,-0,-49.741,50

80.000,-20.000,-65.000,-7.000,-1.000,-120.000,-18.800,-50.000,-50.000,-2.900,-41.200,-15.000,-100.000,-30.000,-0,-400.000,-19.800,--

80.000,-27.000,-77.700,-10.000,-1.000,-140.000,-18.400,-50.000,-50.000,-27.300,-41.200,-15.000,-102.000,-37.500,-162.600,-400.000,-19.800,--

72.000,-25.000,-77.444,50
10.000,-0,-128.486,90
18.400,-43.757,50
14.280,-22.510,-1.905,-12.651,-100.244,-34.735,-162.491,-350.054,25
19.800,--

7.000,-317.000,-0,--

7.000,-317.000,-30.000,--

7.000,-305.616,-16.313,--

538.600,--

539.400,--

524.196,57

VÝDAJE
§2141 –Vnitřní obchod
§2212 – Silnice
§2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2241 – Železniční dráhy
§2310 – Pitná voda
§2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
§2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
§ 2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
§3113 – Základní školy
§3319 – Ostatní záležitosti kultury
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
kultur, nár. a hist.
§3341 – Rozhlas a televize
§3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
prostředků
§3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
§3421 – Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
§3613 – Nebytové hospodářství
§3631 – Veřejné osvětlení
§3632 – Pohřebnictví
§3633 – Výstavba a údržba místních inž. sítí
§3635 – Územní plánování
§3636 – Územní rozvoj
§3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť
§3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§4351 – Osobní asistence,pečovat. Služba a podpora
samomat. bydlení
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
§6112 – Zastupitelstva obcí
§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních
samosprávných celků
§6171 – Činnost místní správy

§6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 – Ostatní finanční operace
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

VÝDAJE CELKEM

10.000,-18.600,-106.100,-0,--

10.000,-18.600,-106.100,-33.600,--

6202,-18.593,-106.080,-33.542,50

6.214.900,--

6.244.900,--

3.521.317,22

Hospodaření obce v roce 2008 skončilo přebytkem ve výši 1.647.566,62 Kč.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Tříkrálová sbírka
Dovolte mi, abych Vás jménem Oblastní charity Rajhrad informovala o výsledcích 9.
ročníku Tříkrálové sbírky, která se uskutečnila ve dnech 2. – 11. ledna 2009. V letošním roce
se v obcích a městech rosického a modřického děkanství podařilo vykoledovat neuvěřitelných
2.124.222,- korun. K tomuto úspěchu přispěli i obyvatelé Popovic, kteří darovali 7.657,korun, za což jim z celého srdce děkujeme. Finanční prostředky budou použity jak na projekty
fungující, jakými jsou Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě či Charitní
ošetřovatelská služba, tak i na projekty nové, kterým je Domácí hospicová péče.
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce naleznete na internetových stránkách Oblastní
charity Rajhrad www.dlbsh.cz.
Petra Mišingerová, koordinátorka TKS, Oblastní charita Rajhrad

2. Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů Popovice

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
11. dubna 2009
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
odpad
objemný
nebezpečný

od
9,00
9,00

Do
obec
11,00 Popovice
11,00

stanoviště
u hospody
u hospody

technika
Hák
Renault

kontejnery
20m3 abrol 1x

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!!
NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
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Od 10.4. - 13.4.2009 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný
šrot firmy REMET.

3. Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za
svoz komunálního odpadu, stočné, že jsou splatné v úterý dne 31.3.2009.
4. Od 20. dubna bude pro občany Popovic každé pondělí od 17.30 – 18.00 hod. otevřena
skládka trávy za místní čistírnou odpadních vod. Jiný termín je možné si domluvit na tel.
737542399.
5. Dovolujeme si Vás informovat o zprovoznění webových stránek Mikroregionu Rajhradsko,
(www.mikroregion-rajhradsko.cz), jehož jsme členy. Zde se dovíte užitečné informace o dění
v mikroregionu (např. rajhradsko a jeho tradice, kulturní a sportovní akce, ubytování,
občerstvení, historie, doprava, přírodní zajímavosti, aktuality apod.)

6.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ





SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční
dne: v pondělí

25.5.2009 – 8.00 – 14.00
v úterý
26.5.2009 – 8.00 – 14.00 hod.
ve středu
27.5.2009 – 8.00 – 14.00 hod
místo: OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE

18.00 – 20.00 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc

7.

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Termín konání voleb:
5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1
- je volební místnost - v budově Obecního úřadu, Popovice 2.
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hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a
státní
občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

8.

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy
vyzývá veřejnost, aby zodpovědně přistoupila ke 3. a 4. etapě výměn řidičských
průkazů.
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
bude možné vyměnit do konce roku 2010.
Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
bude možné vyměnit nejpozději do konce roku 2013.
Od 1. ledna 2014 již bude v České republice platný pouze 1 typ řidičského průkazu, který byl
vydán na území ČR.
V našem regionu s v etapě do konce roku 2010 jedná o výměnu více než 2000 řidičských
průkazů, v etapě do konce roku 2013 o více než 3000 řidičských průkazů. Proto nenechávejte
výměnu na poslední termíny vyhrazených lhůt.

9.

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO-VENKOV
Příkop 8, Brno
ÚŘEDNÍ HODINY
pro období při podávání daňových přiznání na daních z příjmů
podatelna, pokladna, vyměřovací oddělení I - FO
a vyměřovací oddělení II - PO
sobota 28.3.2009
pondělí 30.3.2009
úterý 31.3.2009

8:00 - 12:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

10. Oprava části komunikace II/425 Rajhrad – Břeclav
V letošním roce bude provedena oprava komunikace v úseku Vojkovice (začátek obce ve
směru od Brna) - Židlochovice (konec obce směrem na Nosislav).
Komunikace bude opravována po částech, (vyjma mostů) bude průjezdná s omezením,
provoz bude řízen světelnou signalizací.
Součástí opravy jsou opravy mostů přes Svratku (Vojkovice u benzinky) a přes Litavu
(Židlochovice).
Most Vojkovice – práce na opravě budou zahájeny cca v polovině února (částečná uzavírka),
začátkem března 2009 bude uzavřen pro veškerý provoz.

-8Provoz ve směru do Vojkovic zde bude odkloněn cca od března do konce června objížďkou
přes Hrušovany.
Most Židlochovice – objížďka pro místní provoz a pro spojení s obcí Blučina a okolí
povede přes provizorní mostek vedle stávajícího mostu směrem ke garážím pod ulicí
Masarykovou. Jeho příprava již byla zahájena. Předpokládaná doba výstavby 01/09 až 10/09.
Tranzitní provoz bude odkloněn.
Ostatní stavební objekty budou prováděny s částečnou uzavírkou (semafory).

11. LETNÍ TÁBORY S VÝUKOU AJ
Podrobné informace na www.descart.cz
5.7.-11.7.2009
5.7.-11.7.2009
12.7.-18.7.2009
12.7.-18.7.2009
19.7.-25.7.2009
19.7.-25.7.2009
26.7.-1.8.2009
26.7.-1.8.2009
2.8.-8.8.2009
9.8.-15.8.2009
9.8.-15.8.2009
16.8.-22.8.2009
23.8.-29.8.2009

•
•
•
•
•
•

Nové Město nad Metují
Hluboká nad Vltavou
Nové Město nad Metují
Hluboká nad Vltavou
Nové Město nad Metují
Daňkovice
Nové Město nad Metují
Daňkovice
Bystřice pod Hostýnem
Křivoklát
Bystřice pod Hostýnem
Křivoklát
Daňkovice

4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně – výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem,
při kterém je každé dítě nuceno rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
přesný denní program a hodnocení účastníků táborů 2008 je Vám k dispozici na www.descart.cz
ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená hry,
soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka, ...
program ve volném čase zároveň navazuje na výuku, dětem jsou zadány zajímavé úkoly, které plní
ve skupinách se svým vedoucím (zahraničním lektorem)
volný čas budou mít děti podle možností organizovaný se svými anglickými lektory, aby i zde
byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti

Cena: 5 450,- Kč
• cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, soutěže a ceny, vstupy do
zámků, bazénu, apd., pojištění
Přihlášky na soustředění je třeba podat vyplněním on-line formuláře, případně písemně, telefonicky
nebo e-mailem na uvedená kontaktní spojení. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity táborů.
Uveďte prosím jméno, příjmení, bydliště a datum narození dítěte; kontaktní telefonní číslo, místo a
termín konání soustředění.
Podrobné informace, reference a přihlášky získáte na:
Web:
www.descart.cz
Tel.:
+420 777 815 805 (Mgr. Radka Pokorná)
Mail:
info@descart.cz
Písemně:
DESCARTES, v.o.s.
539 42 Svratouch 104

-9************
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám pomohli odstraňovat následky požáru našeho domu.
Zdeněk a Eva Kroupovi

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů :
Děti (organizoval Jiří Drahoš a Petra Schwarzová)
šipky :

stolní tenis:

1.
2.
3.
4.
5.-6.

1. Kamila Bednářová
2. Tereza Svobodová
3. David Nutil
4. Tereza Bednářová
5. Kristýna Schwarzová

Jan Starnovský
Vítek Veverka
Kamila Bednářová
David Nutil
Katka Drahošová
Tereza Schwarzová
7.-8. Tereza Bednářová
Nikola Schwarzová
9.-10. Veronika Veverková
Kristýna Schwarzová
Dospělí
šipky

1.
2.
3.
4.
5.-6.

(organizoval Michal Fiala)

Michal Fiala
Richard Jelínek
Radek Knoblich
Mirek Pokorný
Jarek Hliva
Ivo Blažek
7.-8. Katka Hlivová
Jiří Drahoš
9.-12. Radek Klíč
Pavel Fiala
Eva Knoblichová
Jiří Janíček
13.-16. Filip Pokorný
Marek Šeda
František Zigmund
Artur
17.-20. Lenka Hajrizi
Martina Havlíková
Katka Zigmundová
Michal Kugler

stolní tenis (organizoval Robert Kafka)

1.
2.
3.
4.
5.-6.

Petr Kubík
Robert Kafka
Radek Klíč
Pavel Fiala
Jiří Drahoš
František Zigmund
7.-8. Pavel Pokorný
Jiří Bednář
9.-12 Katka Hlivová
Jarek Hliva
Tomáš Kubík
Jiří Janíček
13.-16 Vít Navrátil
Erik Schwarz
Rostislav Beneš
Jaroslav Franta

- 10 NEJVŠESTRANNĚJŠÍ

SPORTOVEC

Obce Popovice za rok 2 0 0 8:
Zvítězili :

Jiří Drahoš
a
Miroslav Pokorný
( jejich výkony byly nesrovnatelně srovnatelné )

NEJVŠESTRANNĚJŠÍ

SPORTOVKYNÍ

Obce Popovice za rok 2 0 0 8:
Zvítězila :

Katka Hlivová

volba byla svobodná, spravedlivá a nezávislá

Důležité body
z valné hromady sportovního klubu SK Popovice konané dne 9.1.2009

- volba výboru
Předseda
: Jiří Drahoš
Místopředseda : Vladimír Starnovský
Hospodář
: Petra Schwarzová
- Členské na rok 2009 bude : 600,- Kč
- Počet brigádnických hodin : 5
- Povinnost zaplatit členské a odpracovat brigádu má každý člen do 25.4.2009 !!!
- Termín brigád je 18. a náhradní 25.dubna 2009
- Pronájem společenských prostor bude jen pro občany Popovic za 700,- Kč
- Tenisový den bude v sobotu 5.9.2009

Ženatí – Svobodní
V sobotu dne 30.5.2009 od 17.00 proběhne na hřišti tradiční utkání.
Obsluhu zajišťuje Jiří Janíček. Čepuje se Plzeňský Prazdroj.
Obec, jako již tradičně, dotuje tuto akci, takže část občerstvení z masa bude ZDARMA.
Zveme všechny občany
za SK Popovice
Jiří Drahoš
předseda

Z činnosti RYS Popovice:
Zpráva pro členy RYS: Připomínám, že nejzažší termín k zakoupení úlovkového lístku je
31.3.2009, tak jak bylo dohodnuto na valné hromadě RYS. První brigáda proběhne dne
4.4.2009 od 8.30 hod. Rozsah prací budou terénní úpravy. Tímto žádám všechny členy, kteří
se zúčastní, aby si vzali nářadí potřebné k tomuto účelu (kolečka, hrábě, lopaty). Brigádu
povede pan Aleš Knitl, případné dotazy na tel. 737 809 215.

- 11 RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 9. KVĚTNA 2009
ZAČATEK V 6.00 hod.
UKONČENÍ VE 12.00 hod.

V PRŮBĚHU ZÁVODŮ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT RYBÍ SPECIALITY,
KLOBÁSA Z UDÍRNY A NA ROŽNI, PIVO JAKO KŘEN.
PETRŮV ZDAR

Vzhledem k připravovaným úpravám kolem rybníku nelze blíže termínově specifikovat
datum tradiční akce „ZAHÁJENÁ NA DRAVCE“. Tento den přivítáme širokou veřejnost
při lovu ryb, neboť v tento jediný den v roce bude rybník k dispozici i nečlenům RYS, pouze
občanům Popovic. Nejlepší rybáři budou odměněni. Přesný termín této akce bude včas
zveřejněn.
Aleš Knitl, předseda RYS

KALENDÁŘ VÝSTAV A VELETRHŮ V ROCE 2009
FLORA OLOMOUC – jarní etapa

23. – 26. 4.

mezinárodní zahradnická výstava a veletrh
HORTIFARM
veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a
potřeb
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin,
školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb

18. - 20. 6.

MEZI NÁMI - Dny zdravotně postižených
prodejní a kontraktační výstava kompenzačních, rehabilitačních,
protetických pomůcek a potřeb pro zdravotně postižené

20. – 23. 8.

FLORA OLOMOUC - letní etapa
mezinárodní zahradnická výstava a veletrh, letní etapa
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodej květin, zahradnického sortimentu a drobné zahradní
mechanizace, pomůcek a potřeb

1. – 4. 10.

FLORA OLOMOUC - podzimní etapa

- 12 výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin,
drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb
OLIMA
festival gastronomie a nápojů
23. – 25. 10.

BYDLENÍ
veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu

19. – 21. 11.

LIBRI
knižní veletrh a literární festival

12. – 20. 12.

VÁNOCE FLORA
vánoční trhy

Změna programu vyhrazena
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
tel: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz
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