POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 3
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Milí spoluobčané!
Již tradičně pro letošní rok jsou první řádky věnovány informacím k postupu stavebních
úprav na nádraží. Z pohledu občana to pravděpodobně vypadá, že se v této věci nic neděje.
Nicméně, ve spolupráci s ing. Pospíšilem - radním pro dopravu JMK, mám na začátek října
naplánovanou pracovní schůzku na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze, kde
budeme jednat o přidělení dotace pro rok 2010. O výsledku jednání Vás budu informovat v
příštím čísle Zpravodaje.

Tradiční turnaj v kuželkách O pohár starosty, který se uskutečnil 19. září 2009 ve
výsledcích:
Absolutním vítězem pro rok 2009 se stal:
2.
3.

Jiří Koláček
Jiří Drahoš
Ivo Navrátil

1.místo žen obhájila: Kateřina Hlivová
2.
Lucie Sedmidubská
3.
Daria Kovaříková

Věřím, že letošní podzim v naší obci bude bohatý na společenské akce, a doporučuji, abyste
nepřehlédli pozvání za kulturou na dalších stránkách tohoto Zpravodaje.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

-2Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 13.7.2009
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2/09
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 204 ve vlastnictví obce Popovice.
3. uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž informačního panelu pro měření rychlosti vozidel
v obci od firmy EMPESORT, s.r.o., Valašské Meziříčí
4. žádost pana Václava Kubíka o koupi části pozemku p.č. 104 v majetku obce Popovice.
5. návrh zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Popovice a schvaluje určení starosty
určeným zastupitelem pro změnu č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice
projednalo:
1. zadání IV. změny ÚPN SÚ Popovice a nemá k zadání žádné připomínky.

starosta zastupitelstvo seznámil:
1. s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace na akci „oprava místních komunikací a
rozšíření parkovacích míst v obci“.

neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o dílo s firmou LK projekční kancelář Ing. Kašpárek na projektovou dokumentaci
„oprava místních komunikací a rozšíření parkovacích ploch v obci“
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 24.8.2009
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/09
2. prodej pozemků p.č. dle KN 104/2 o výměře 68m2, 104/3 o výměře 27 m2, 104/4 o výměře
31 m2 a 116/3 o výměře 29 m2.
3. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace IV. změny ÚPN SÚ
Popovice s Ing. arch. Jenčkovou
4. uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace – parkovací stání v obci
s Ing. Kašpárkem
5. poskytnutí finančních dotací SK Popovice na tradiční turnaj v nohejbale a na turnaj
mládeže v tenise
projednalo:
1. žádost o projednání umístění 3 ks RD na pozemku p.č. 271 v k.ú. Popovice u Rajhradu.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. ENERMONT s.r.o. oznamuje občanům, že se od 8.10.2009 do 9.10.2009
budou v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme
všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům. Připravte si také stavy
elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb, chat, zahrad apod. V případě nepřítomnosti
vylepte na viditelné místo lísteček s výrobním číslem a stavem elektroměru.
Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.
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2.

MOBILNÍ SVOZ ODPADU

26. září 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.
Občanům, kteří nemají možnost odvést svůj odpad k přistaveným kontejnerům bude po dobu
sběru k dispozici pan Filip Pokorný, který Vám pomůže náklad naložit a odveze ho. Odvoz si
můžete domluvit předem, osobně nebo na tel. čísle 736 165 013.

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od pátku 25.9. do pondělí 28.9.2009 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem
kontejner na železný šrot firmy REMET.

-43. Oznamujeme Vám a zároveň Vás srdečně zveme k návštěvě sauny, která bude otevřena od
1.11.2009 do 31.3.2010. Objednávky na tel. č. 737305423.

4. Od čtvrtka 8.10.2009 do konce měsíce října bude probíhat na území naší obce plošná
deratizace. Budou prováděna veřejná prostranství, kde nástrahy budou ukládány do jedových
staniček a dále kanalizační síť, kde budou dávány voskové nástrahy. Proto žádáme občany, aby
v tomto období dbali zvýšené opatrnosti na domácí zvířectvo, psy atd. V uvedeném období
budou navštěvovány jednotlivé domácnosti, kde budou předány nástrahy k individuální potřebě.
Nástrahu si můžete od 8.10.2009 individuálně odebrat na obecním úřadě. Bylo by dobré, aby
v uvedeném období byly nástrahy na hlodavce kladeny v co největší míře a pravidelně tj. v celé
obci, neboť tak je zabezpečena největší účinnost komplexní deratizace obce.
Plošnou deratizaci bude provádět firma Kokrda, DDD.

5. Policie ČR informuje:
Pozor na zloděje!
Policie radí: nevpouštějte neznámé lidi do bytu, domu
Na Brněnsku se v minulých dnech objevila nemálo případů okradení občanů přímo
v jejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany. Pod
různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často se představují jako pracovníci
elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží,
výrobků podporovaných reklamou v mediích. Podvodně vystupují také jako úředníci či
revizní technici. Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé výhře. Když je občané pozvou do
bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla o nemalé finanční částky.
Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné
platby. Takto získávají informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém
okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.
Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem
jako jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými
prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou
výrazně označeny. Občané nemusí stydět a při a jakékoliv pochybnosti případného
pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o
pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku firem
telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom pracovníka do
domu vpustit. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a
pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou
policisté připraveni vždy pomoci.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledkový servis pořádaných turnajů:
sobota 29. srpna - turnaj v nohejbale (organizace Václav Kubík a Michal Pokorný)
Z Popovic se od 5. místa umístily trojice Michal Vrbka, Pavel Pokorný, Jiří Drahoš,
pak Miroslav, Jakub a Filip Pokorní, dále Jarek Hliva, a Mirek Růžička

-5sobota 5. září - tenisový den (soutěžícími mohou být členové SK a občané Popovic)
Děti
Michal Šubert
David Nutil
Dominika Svobodová
Kristýna Schwarzová
Kamila Bednářová
Tereza Bednářová

M+D
XXXXX
7: 6
0:6

D+K

K+T

6 : 7

6:0

2.

6:3

1.

XXXXX
3:6

Umístění

XXXXX

3.

Utkání tenisového potěru
Kateřina Drahošová, Nikola Schwarzová - Kateřina Hlivová, Ondřej Drahoš

Čtyřhra mužů (poprvé byli partneři vylosováni), měla veliký úspěch
1. místo:
2. místo :
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:

Vladimír Starnovský, Ladislav Svoboda
Mirek Pokorný, Jiří Bednář
František Zigmund, Jarek Hliva
Michal Fiala, Erik Schwarz
Jiří Drahoš, Libor Kovář
Rostislav Beneš, Mirek Růžička

Mixy
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:

Petra a Erik Schwarzovi
Lenka a Jiří Bednářovi
Katka Hlivová a Jiří Drahoš
Olga Jiříkovská a Michal Fiala
Dominika a Laďa Svobodovi
seznámil Jiří Drahoš
předseda SK

1 : 1 na sety
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ZVE
VŠECHNY DĚTI
NA

KTERÝ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2009 NA KUŽELNĚ

DĚTI BUDOU SOUTĚŽIT VE 2 KATEGORIÍCH PODLE ROKU NAROZENÍ
- ROČNÍKY 2000 – 2005 ZAČÁTEK V 9.30 HOD.
- ROČNÍKY 1994 – 1999 PŘIBLIŽNĚ OD 10.45 HOD.

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

*************************************************************************************************
OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE
NA
TRADIČNÍ

který se bude konat v pondělí 28. září 2009.
Začátek ve 14.30 hod. v sále místní hospody

Od 15.00 – 17.00 vystoupí
Občerstvení, tombola a vyhlášení nejlepší masky.

„KLAUN HUGO“
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Obecní úřad Popovice pro Vás připravil zájezd na nový muzikál „Mona
Lisa“ do Prahy do divadla Broadwayi.
Termín: sobota 28.11.2009, začátek představení ve 14.00 hod.
Cena vstupenky 699,- Kč
Důchodci a děti do 15 let - 50% sleva.
Doprava: zdarma - odjezd v 9.00 hod. ze zastávky autobusu před Obecním úřadem.
Předprodej zajišťuje p. Pokorná na obecním úřadě denně od 8.30 do 13.30 hod., v pondělí
také od 18.00 – 20.00 hod. a to:
- od 1.10. – 15.10. 2009 pro občany s trvalým bydlištěm v obci
- od 16.10. – pro rodinné příslušníky, přátele, známé

.::Muzikál::.
Mona Lisa
účinkují:
Marta Jandová, Monika Absolonová, Hana Zagorová, Petra Janů,
Bára Basiková, Petr Kolář, Josef Vojtek, Petr Muk, Jiří Korn
Nový muzikál na Broadwayi
Nový český muzikál Bohouše Josefa, Lou Fanánka Hagena a Michala Davida inspirovaný
patrně nejslavnějším portrétem všech dob ...

Mona Lisa, též označovaná Gioconda, je patrně nejslavnější portrét všech dob, na počátku 16.
století (přesněji v letech 1503–1506, během svého florentského pobytu) ho namaloval
Leonardo da Vinci. Autor si toto své dílo přibalil mezi svá zavazadla, když v roce 1516
nuceně opouštěl Řím po udání svých spolupracovníků. Leonardo před svou smrtí prodal
Monu Lisu francouzskému králi Františku I., na jehož pozvání do Francie přijel, za poměrně
vysokou částku 4000 zlatých dukátů.
Dnes obraz vlastní francouzská vláda a je vystaven v Louvru v Paříži. Během historie však
obraz nejdříve byl na zámku Fontainebleau a později ve Versailles. Po Velké francouzské
revoluci pobýval v Louvru krom doby, kdy byl pověšen v ložnici samotného Napoleona.
Jde o malbu olejem na dřevo topolu s využitím techniky sfumato. Žena na obraze sleduje
diváka s nenapodobitelným, tajuplným úsměvem, který se stal předmětem mnoha pověstí a
spekulací.

-8Modelem k obrazu byla Lisa del Giocondo, žena florentského obchodníka Francesca del
Giocondo. To doložil odborník z knihovny německé univerzity v Heidelbergu Armin
Schlechter na základě nálezu rukopisné poznámky na okraji knihy florentského úředníka
Agostina Vespucciho z října 1503. Ital, který patřil mezi známé da Vinciho, v zápiscích
přirovnává renesančního velikána ke starověkému
řeckému malíři Apelléovi a uvádí, že právě pracuje souběžně na třech malbách, z nichž jedna
je portrét Lisy del Giocondo.
======================================================================

POZVÁNKA

na

„MARTINSKÉ

HODY“,

které se konají v sobotu 7.listopadu 2009
PROGRAM:
Pátek 6. listopadu 2009
- od 16.00 hod. – prodej rozmarýnů a předprodej vstupenek na
sobotní večerní zábavu, cena 50,- Kč
Sobota 7. listopadu 2009
- od 14.00 hod. krojovaný průvod obcí
- od 19.00 hod. hodová zábava k tanci a poslechu hraje „Vonička
z Nikolčic“
Vstupné na místě 60,- Kč
- ve 21.00 hod. slavnostní hodový nástup v sále místní hospody
Neděle 8. listopadu 2009
- v 11.00 hod. sváteční mše svatá
Srdečně zvou stárci
======================================================================

Divadlo Slawjena

PROGRAM – ŘÍJEN 2009
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5, Brno
E-mail: info@slawjena.cz
www.slawjena.cz
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15. 10. (čtvrtek) / 19:00 hod.

DIVANOVELA aneb Amorovo dědictví
Jiří Ressler, Robert Musialek

Večer dvou dramatických divanovel, mezi kterými proběhne odborná diskuze na téma
telenovela a současnost. Mexická divanovela Milující láska nás zavede na haciendu rodiny
Sanchezů, do jejíhož spletitého života znenadání vtrhne pro mnohé již mrtvý don Pablo a
učiní tak život na haciendě ještě spletitějším. V české divanovele Velmi křehká ordinace v
ulici vedle růžové pojišťovny se pan Tobiášek vrací z lázní, Miládka jde k zubaři a dr. Cvach
připravuje překvapení. Pro koho? Nechte se překvapit.
Režie: SLAWJENA
Hrají: M. Kolářová, E. Jedličková, H. Kováříková, K. Mišurec, R. Musialek, J. Ressler,
O. Smysl
cena vstupenky: 200,- Kč

29. 10. (čtvrtek) / 19:00 hod.

HABAĎŮRA
Michael Cooney
Divadlo Slawjena

Lež má sice krátké nohy, ale už po několika nesmělých krůčcích jí mohou velmi lehce
narůst křídla a ty jí žádný lhář dobrovolně nepřistřihne. V okamžiku, kdy se do děje vloží
aktérů víc, může i poklidný dům kdesi na předměstí záhy připomínat voliéru… Anglická
situační komedie volně inspirovaná komedií 1+1=3.
Hrají: hrají: T. Martinková / E. Hrbáčková, E. Jirková / H. Kováříková, M. Kolářová,
B. Výtisk, K. Mišurec, R. Musialek, J. Przebinda J. Ressler, J. Zmidloch
Režie: Láry Kolář
cena vstupenky: 250,- Kč

PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
----------------------------------------------------------

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných
a okrasných dřevin
FLORA OLOMOUC 2009
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA
- 10 -

1. – 4. října 2009
Nabízíme Vám:
• Ústřední expozici Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech
a Moravy s názvem „PŘIJELA POUŤ“ - se špičkovými
výpěstky ovoce, zeleniny a přehlídkou chryzantém expozicí a
nejzajímavějších odrůd tykví
• Přehlídku okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů
• Podzimní nabídku ovocných dřevin
• Pavilon Českého zahrádkářského svazu s expozicí krajových odrůd
ovoce a různých druhů zelenin
• Výstavu hub, zahrádkářskou a houbařskou poradnu, včelařský koutek, prodej
včelích produktů, nabídku moravských vín a burčáku
• Přehlídku nejlepších exponátů z podzimní soutěže floristů
v aranžování květin, letos na téma „Adventní vazba“
• Gastronomický festival OLIMA s vařením a ochutnávkami zdravých jídel a
nápojů, Dny moravských vín s prezentací všech vinařských podoblastí a
soutěží o nejlepší ovocný destilát „FLORA KOŠT 2009“ - vše rovněž s
ochutnávkami
• Prohlídky sbírkových skleníků a botanických zahrad výstaviště i
olomoucké univerzity Palackého, zábavný program s cimbálovou a
dechovou muziku
• PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin,
ovocných, okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily
• Slevy na hromadné objednávky vstupného a pro školní zájezdy
(vstupenka 15 Kč pro účastníky školních zájezdů o nejméně
10 lidech)
------------------------------------------
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