POPOVICE
_____________________________________________
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Milí spoluobčané!
Rád bych Vás touto cestou seznámil se situací na čistírně odpadních vod. K datu 31.12.2007
skončila platnost vodoprávního povolení Okresního úřadu Brno-venkov ( vydané 12.6.1996) a obec
zastoupená Vodárenskou akciovou společností požádala odbor životního prostředí MÚ
Židlochovice o povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst.1písm.c) vodního zákona, které spočívá
ve vypouštění odpadních vod z ČOV Popovice do toku Bobrava. Povodí Moravy, s.p. podalo proti
tomuto povolení námitku. Důvodem námitky je vysoký stupeň znečištění N-NH4 na přítoku.
Povodí doporučilo vodoprávnímu úřadu stanovit obci dokonce stop stav na připojování zdrojů
znečištění a do roku 2010 dobudovat účinné odstraňování N-NH4 na přítoku.
Vodoprávní úřad vyhověl pouze částečně – neakceptoval požadavek na stop stav a zároveň
prodloužil termín povolení pro vypouštění odpadních vod do 22.12.2015.
Co to pro nás znamená ? Je potřeba se zamyslet, zda skutečně dochází k takovému znečištění
nebo tomu napomáháme sami. Pokud se bude do kanalizace vypouštět močůvka, přečerpávat
žumpa, věřte, že účinnost čističky bude klesat a obec bude muset vynaložit nemalé finance na
udržení provozu ČOV ( investice do nových technologií).
Zaměříme se v nadcházejícím období společně s VAS a.s na účinnou kontrolu vypouštění
odpadních vod.
A ještě pár slov k novému rybníku. Mrazy jsou již pryč, led nám roztál a po březích se
povalují trámy a hokejové branky. Což takhle páni hokejisté po sobě uklidit?
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
Jarní úklid
Konečně skončila ta krásná zima, čas, kdy můžeme odpočívat nejen my, ale i příroda a
nastává čas barevných variací jara. Abychom si však mohli dostatečně jarní zázrak přírody
vychutnat, je nutné, abychom i my pro to něco udělali.
Jarní úklid, kterým se domácnosti podle staré tradice zbavují nejen prachu, ale i všech
zbytečných věcích, nashromážděných za zimní období (mnohdy i za několik let), představuje
podle psychologů nejen chvályhodný hygienický počin, ale má i terapeutické působení, Kdo
očišťuje svůj byt, své okolí obydlí, dělá si zároveň pořádek i v duši.
Všichni, kdož bydlíme v Popovicích, víme, že naše obec je relativně strategicky velmi dobře
umístěna, je neprůjezdná, má všechny technické předpoklady pro spokojený život všech
našich občanů. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid a úpravu místní zeleně,

-2vysazuje keříky, vybudovala mokřadní biotop, provádí opravu obecního majetku, připravuje
se na opravu a úpravu místního rybníku, připravuje se výstavba bezbariérového výstupu na
železniční zastávce atd. . To všechno na straně jedné, ale na straně druhé jsou obce mnohem
čistější, upravenější a jsou takové voňavější. To ovšem a především záleží i na občanech,
kterým není lhostejné, jak jejich okolí vypadá. Určitě všichni, pokud se rozhlédneme kolem
našeho obydlí, zjistíme, že by stačilo trochu času a trochu ochoty něco udělat i třeba na
obecním prostranství a tím zkrášlit tvář naší obce.
Určitě sportovci, rybáři i myslivci budou ve svých programech na tuto činnost pamatovat,, ale
protože ne všichni jsou organizování a také mají zájem o to, aby obec byla čistá, upravená a to
nejen na jaře, tak nechám na posouzení, zda můj návrh, aby každý občan, který je zdravotně
schopný, pouze jednu hodinu měsíčně věnoval ve prospěch pořádku v obci, bude možná to
řešení, které potřebujeme. Rozhlédneme-li se kolem, chce to zamést chodníky, krajnice od
listí, větviček, vyhrabat trávníky, upravit keříky kolem hřiště, vzít si patronát nad nově
vysázenými keříky (budoucí sněhová zábrana) směrem k nádraží, vysekat starou suchou trávu
atd. Děkuji předem všem spoluobčanům, kteří mají pro tuto výzvu pochopení a podpoří ji
konkrétním skutkem. Odměnou jim bude nejen dobrý pocit, ale i ocenění mnoha cyklistů,
turistů a návštěvníků, kteří do Popovic zavítají.
Taková aktivita občanů by byla pro vylepšení, protože úklid obce jako takové zůstává stejně
jako v minulosti.
Současně bych chtěla poprosit všechny občany, kteří budou mít různé podnětné připomínky
k celkovému vylepšení vize naší obce mohou je písemně vhodit do schránky u OÚ a
zastupitelstvo obce se jimi určitě bude zabývat a dle možností i realizovat.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem chovatelům psů, kteří chodí se svými miláčky na
procházky a zodpovědně uklízí psí exkrementy na veřejných prostranstvích. Ti, kteří to zatím
nedělali, je to z hlediska hygienického i lidského bezohledné a prosím o nápravu.
Citová a estetická stránka lidského života je velmi důležitá, stejně jako přiznání si
spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí. Úcta k životnímu prostředí není jen otázkou
rozumu, ale i otázkou citu, pokory a dobré a silné vůle. Apeluji proto na Vás, milí občané,
pokusme se alespoň něco pro to udělat, abychom se cítili spokojenější. Děkuji.
Růžena Vrbková
člen zastupitelstva OÚ
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NÁZEV

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

ROZPOČET

ROZPOČET

SKUTEČN
OST

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

400.000,--

400.000,--

377.660,06

1.500.000,--

1.500.000,--

2.533.539,55

25.000,--

25.000,--

24.041,24

480.000,-805.600,-800.000,-0,--

480.000,-805.600,-800.000,-0,--

408.009,36
805.600,-655.987,06
2694,80

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. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. Vztahů
pol. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
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. 2119
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již
zakoupeného za účelem prodeje)
§ 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
§ 3769 pol. 2210 – Přijaté sankční platby
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6171 pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend

2.000,--

2.000,--

0,80

88.500,-3.000,-90.000,--

88.500,-3.000,-90.000,--

87.313,50
2.820,-70.000,--

100.000,-100.000,-120.000,-16.800,--

100.000,-100.000,-120.000,-16.800,--

63.491,-56.250,-153.781,94
16.800,--

7.000,--

7.000,--

6.958,--

0

1.042.000,--

1.042.000,--

900,--

900,--

821,--

5.000,-7.000,--

5.000,-7.000,--

3.328,-7.000,--

20.000,--

20.000,--

8.582,50

200.000,--

200.000,--

194.640,--

3.000,--

3.000,--

0,--

500,--

500,--

20,--

500,--

500,--

0,--

2.000,--

2.000,--

1.400,--

10.000,--

10.000,--

3.800,--

16.000,--

16.000,--

12.000,--

90.000,-15.000,-0,-600.000,-10.000,--

90.000,-15.000,-0,-600.000,-10.000,--

0,-14.105,-140,-469.200,-7.854,--

30.000,--

0,--

0,--

0,--

30.000,--

31.400,--

2.500,--

2.500,--

420,--

1.500,-2.000,--

1.500,-2.000,--

0,-867,--

1.000,-3.000,--

1.000,-3.000,--

600,-2.550,--

160.000,-5.500,--

160.000,-5.500,--

189.659,81
5.100,--

§ 6402 pol. 2226 Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi
PŘÍ J M Y C E L K E M

15.600,--

15.600,--

15.555,50

5.738.900,--

6.780.900,--

7.275.990,12

2.000,-55.000,-0,-1.600,-50.000,-50.000,-14.400,-200.000,-30.000,-300.000,--

2.000,-0,-1.600,-0,-52.000,-48.000,-14.400,-200.000,-30.000,-300.000,--

0,-0,-1.600,-0,-51.974,50
0,-14.400,-0,-8.582,50
230.386,50

0,-400.200,-0,-82.000,-9.000,-350.000,--

1.442.200,-10.000,-40.000,-82.000,-9.000,-350.000,--

1.344.688,33
9.309,-27.972,50
82.000,-0,-225.247,--

3.000,-1.000,-70.000,--

3.000,-1.000,-70.000,--

759,-403,50
50.188,--

60.000,-25.000,-30.000,-0,-200.000,-90.000,-6.600,-50.000,-80.000,-3.100,-131.200,-7.000,-90.000,-30.000,-300.000,-19.800,--

60.000,-25.000,-30.000,-5.000,-200.000,-130.000,-6.600,-50.000,-80.000,-5.300,-131.200,-7.000,-90.000,-30.000,-300.000,-19.800,--

23.792,50
15.500,-22.894,50
5.000,-120.342,-109.802,57
6.600,-43.757,50
71.400,-5.236,-101.172,-6.252,-87.157,-25.385,-150.466,90
19.800,--

7.000,-261.000,-1.913.600,-10.800,-0,-805.600,-0,-5.738.900,--

7.000,-281.500,-1.808.900,-10.800,-18.600,-805.600,-23.400,-6.780.900,--

7.000,-280.400,-556.792,03
5.202,-18.593,-805.600,-23.313,-4.558.968,83

VÝDAJE
§1019 – ostatní zemědělská a potrav. činnost a rozvoj
§1070
§2141 –Vnitřní obchod
§2143 – Cestovní ruch
§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
§ 2334 – Revitalizace říčních systémů
§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
§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
§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 CELK E M
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INFORMACE PRO OBČANY:
1.
***************************************************************************
POZVÁNKA
NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ V PONDĚLÍ
31. března 2008
v 19.00 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
- schválení dodatku ke smlouvě o poskytování práv k užívání software č. 5757 s firmou ALIS
spol. s.r.o.
- schválení výsledku inventarizace majetku obce za rok 2007
- dodatek k nájemní smlouvě uzavřené s Družstvem vlastníků půdy
-dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001
- projednání smlouvy o výpůjčce s Jihomoravským krajem
- projednání smlouvy o výpůjčce s Mikroregionem Rajhradsko
- schválení pronájmu pozemku ve Vrbkách
Ing. Jiří Bednář, starosta obce
***************************************************************************
2. Tříkrálová sbírka
V letošním roce se v naší obci vybralo 5.912,50 Kč.
3. Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů Popovice
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, suché monočlánky, léky, galvanické články, agrochemické odpady (hnojiva).
Tento nebezpečný odpad bude odebírán na stanovišti: u hospody

ZPĚTNÝ ODBĚR – v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, pračky, myčky …..atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény ….atd.
Spotřebitelská zařízení: televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, foťáky, rádia ...atd.)
Zařízení informačních technologiií a telekomunikační zařízení: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony
...atd.
Hračky a vybavení pro volný čas: autodráhy, el. vláčky, herní konzole, videohry .. atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje ….atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky …..atd.
Podmínkou přijetí výrobku v rámci zpětného odběru je KOMPLETNOST zařízení!!!!!! (např. lednice – motor,
chladící okruh a skříň)

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – v rámci sběru objemového odpadu je možno
odevzdat:

rozměrné odpady, jako koberce, starý nábytek, dále pneumatiky, textil atd.
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12.4.2008

9,00 - 11,00

Popovice

u hospody

HAK valník (NO) 30m3 abrol 1x

Tuto službu poskytujeme v rámci obce pro fyzické osoby , ne však pro živnostníky a
podnikatele

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 11.4. - 13.4.2008 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.
4. Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatky – poplatek ze psů, poplatek za
svoz komunálního odpadu, stočné, že jsou splatné v pondělí dne 31.3.2008.
5. Obecní úřad Popovice hledá pracovníka (důchodce) na údržbu veřejné zeleně v obci na
sezónu 2008. Písemné přihlášky předejte na OÚ Popovice.
6. „Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí upozorňuje všechny příjemce příspěvku
na péči, že došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě které
jsou povinni:
- písemně ohlásit den nástupu a den ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení, nebo jiném
pobytovém zařízení
- písemně ohlásit změny poskytovatele pomoci a další případné změny
- ohlásit úmrtí pečované osoby“.
7.

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO-VENKOV
Příkop 8, Brno
ÚŘEDNÍ HODINY
při podávání daňových přiznání na daních z příjmů
podatelna, pokladna, vyměřovací oddělení I - FO
a vyměřovací oddělení II - PO
27.3.2008
28.3.2008

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

sobota 29.3.2008
pondělí 31.3.2008

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

8. Zpráva o bezpečnostní situaci v naší obci za rok 2007
Obvodní oddělení policie České republiky Rajhrad v průběhu roku 2007 vykonávala
územní působnost celkem v 19 obcích. V roce 2007 na teritoriu těchto obcí bylo spácháno a
policií OOP Rajhrad šetřeno celkem 642 trestných činů. Mimo činnosti na úseku trestního

řízení v uvedené oblasti bylo šetřeno 1450 přestupků a dále bylo evidováno 1056 písemností
k vyřízení.
-7Na výše uvedeném počtu spáchaných deliktů se obec Popovice podílí následujícími počty
případů:
Za rok 2007 bylo na teritoriu obce Popovice šetřeno celkem 14 trestných činů. Z tohoto
počtu byly objasněny 3 případy. Převážně se jednalo o majetkové trestné činy.
Na úseku přestupkového řízení bylo řešeno celkem 7 přestupků z toho byly 4 přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, tyto přestupky byly
v převážné většině vyřešeny v blokovém řízení. Dále byly prošetřovány 3 přestupky jednalo
se o drobné majetkové delikty a přestupky na úseku občanského soužití či veřejného pořádku.
Menší část přestupků byla v oblasti ostatních deliktů zahrnutých v Zákoně o přestupcích č.
200/90 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků. Z tohoto počtu byly objasněny 3 přestupky.
Policisté Obvodního oddělení Rajhrad v roce 2007 zadrželi v Popovicích 1 řidiče, který
řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu.
V průběhu roku 2008 bude činnost policistů Obvodního oddělení Rajhrad směřována
nadále ke zvýšené prevenci v oblasti dozoru nad silničním provozem.
V roce 2008 by bylo opět zapotřebí, aby si občané obce uvědomovali nutnost spolupráce
s Obvodním oddělením Policie České republiky Rajhrad, více si všímali pohybu cizích osob
v obci a podezřelých skutečností, které by mohli vést ke snížení nápadu trestné činnosti v obci
a zvýšení objasněnosti trestných činů a přestupků.
Policie ČR, obvodní oddělení Rajhrad

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
***************************************************************************

POZVÁNKA
na V. zabíjačkové hody
které se konají v hospodě v Popovicích
v sobotu 26. dubna 2008 od 12.00 hod. do 20.00 hod.
K poslechu hraje duo na housle a harmoniku

Občerstvení:
smažený vepřový řízek
pečená žebra
zabíjačkový guláš
zabíjačková polévka
vepřové výpečky
jitrnicový prejt
jelitový prejt
tlačenka
škvarky
ovar

všechny srdečně zve
Jiří Janíček

***************************************************************************
-8Z činnosti RYS Popovice:
Vážení spoluobčané, milí přátelé Rybářského spolku Popovice,
Považuji za svou povinnost informovat Vás o situaci na našem rybníku. Během prosince
loňského roku jsme zjistili, že na našem rybníku dochází k úhynu malých rybiček, tzv.
plůdku. Toto zjištění jsme nijak nepodceňovali a začali jsme situaci monitorovat. Vzhledem
k tomu, že jsme neznali příčinu úhynu, podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele
pro podezření otravy této vody. Katastrofa na sebe nedala dlouho čekat. Přišli jsme o štiky,
úhoře, kaprovité ryby. Během úhynu plůdku jsem nenechal nic náhodě a kontaktoval jsem
firmu LABTECH, která prováděla odběry vody, protože vzniklo podezření na nedostatek
kyslíku ve vodě v důsledku velmi suchého roku. Výsledky této laboratoře byly překvapující,
neboť kyslík měl nadhodnoty, ale i PH mělo hodnoty daleko vyšší, než je přípustná norma.
Vzhledem k tomuto zjištění jsem rozšířil rozbory vody o těžké kovy, ale ani ty nebyly ve vodě
prokázány. Začal jsem jezdit od laboratoře přes VŠ veterinární až po Rybářství v Pohořelicích,
kde po konzultaci s jejich veterinářem vznikla nová hypotéza – o sinicích. Bohužel ani tato
teorie se dalším rozborem vody nepotvrdila. Během částečného zámrzu vodní plochy jsme
přišli o další kaprovité ryby, tím dílo zkázy bylo dovršeno.
Jaký je závěr k této situaci? Úsudek si můžete udělat každý sám, tady jsou fakta:
Laboratoře Labtechu nenašly při opakovaných rozborech vody žádné škodlivé látky, teorie
veterináře z Pohořelic o sinicích se nepotvrdila, Vysoká škola veterinární při pitvě kapra
otravu neprokázala.
Bezpochyby jedna jediná věc je jistá, a to ta, že během řezání ledu jsme zjistili, že nánosy
bahna jsou jednou až dvakrát takové, než sloupec vody v rybníku. Z této skutečnosti vyplývá,
že plánované odbahnění rybníka se díky této kritické situaci musí provést co nejrychleji. Na
Valné hromadě RYS Popovice bylo rozhodnuto, že v letošním roce nebudeme pořádat
Rybářské závody, ale činnost spolku se bude plně soustředit na sanaci rybníka.
Vzhledem k náročnosti akce jsme požádali Obecní úřad o pomoc při řešení našeho problému.
Tato pomoc byla na pracovním zasedání zastupitelů přislíbena. V současné době probíhají
přípravné práce k obnově našeho rybníka – zpracování projektové dokumentace, poté by měly
začít odbahňovací práce a dále zpevňování břehů. Pokud půjde všechno dle mých představ,
tak věřím tomu, že v příštím roce budeme fungovat tak jako dříve.
Aleš Knitl, předseda RYS
Z činnosti SK Popovice:
Výsledkový servis:
turnaj v šipkách, organizoval Michal Fiala
1.
Ivo Navrátil.
2.
Miroslav Pokorný
3.
František Zigmund
turnaj ve stolním tenise, organizoval Róbert Kafka
1.
Róbert Kafka
2.
Michal Vrbka
3.
Jan Gottwald
Titul nejvšestrannějšího sportovce obce Popovice pro rok 2007 získal Miroslav Pokorný.

-92.2.2008 proběhla zdařilá masopustní zábava a před ní valná hromada, na které byl zvolen
výbor ve složení:
Předseda
: Jiří Drahoš
Místopředseda:
: Vladimír Starnovský
Hospodář
: Petra Schwarzová
Z nově schválených bodů je nejdůležitější zvýšení členského příspěvku na 600.- Kč za rok.
Ostatní si dychtiví zájemci mohou přečíst ve vitríně, kterou máme na kurtech.
Začínají nám osychat tenisové kurty, a proto mi dovolte pozvat členy (stávající i budoucí)
na brigádu dne 12.4.2008 se zaměřením na úklid areálu, zprovoznění antuky a nátěr sloupků.
Zahájení je v 8.30, připraveno bude občerstvení, aby zesláblí jedinci nemuseli jít domů se
posilnit a přerušit tak práci, která šlechtí. Ukončení bude ve 13.00, za předpokladu splnění
všech úkolů. Při nepřízni počasí bude akce o týden odložena. Všichni se to včas dozvíte.
Připravil jsem také motivační program : kdo odpracuje nejméně brigádnických
hodin, bude na následné valné hromadě navržen na předsedu klubu!
Na setkání 12. dubna se těší

Jiří Drahoš
Předseda SK

Jarní Flora Olomouc (24. – 27. 4. 2008) / Vstupné
Hromadné objednávky s 15 procentní slevou!
Důležitá informace
pro všechny návštěvníky, kteří se pro návštěvu výstavy tradičně zahajující „zelený“ rok
olomouckého výstaviště Flora - jarní etapy Flory Olomouc, mezinárodní výstavy květin (24.
– 27. 4. 2008) rozhodnou už v předstihu:
Objednáte- li si nejpozději do 10 dnů před výstavou (tj. do 14. 4. 2008) minimálně 20
vstupenek, máte nárok na 15 procentní slevu – na všechny druhy vstupenek!
Objednávky směřujte, prosím, na paní Alenu Nádvorníkovou,
tel.: 585 726 232, fax: 585 413 370, e-mail: nadvornikova@flora-ol.cz,
Výstaviště Flora Olomouc, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Vstupné:
80,- Kč - plnoplátci
60,- Kč - důchodci, studenti
20,- Kč - děti od 6 – 15 let
150, - Kč – rodinné vstupné (2 dospělí+ 1 až 4 děti do 15 let)
zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, na průkaz ZTP a ZPTP-P.
Vstupenky platí taktéž pro doprovodné Jarní zahradnické trhy, veletrh drobné zahradnické
mechanizace Hortifarm a opravňují ke vstupu do sbírkových skleníků (palmový, kaktusový,
tropický, subtropický), botanické zahrady výstaviště, botanické zahrady Univerzity Palackého
Olomouc, a do areálu tzv. Letní scény, která bude v pátek 25. a sobotu 26. dubna dějištěm
setkání nejlepších domácích folkových zpěváků a skupin, festivalu FOLK & COUNTRY DNY KOZLA NA FLOŘE za podpory pivovaru Kozel.
Další informace na www.flora-ol.cz
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