POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 2
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Milí spoluobčané!
Jak jste jistě zaregistrovali, proběhla generální oprava na dětském hřišti, které již splňuje
podmínky pro vydání certifikátu o bezpečnosti provozu dětského hřiště. Provozní řád bude
v nejbližších dnech umístěn na viditelném místě. Prosím o jeho dodržování.
Při opravě hrází a odbahnění rybníka vznikly drobné problémy, které souvisely
s probíhajícími pracemi a mohly někomu způsobit dočasné potíže (např. ztráta vody ve
studních). Prosím o trpělivost, věřím, že vše se vrátí v nejbližší době do původního stavu.
Na údržbu zeleně u nového mokřadního biotopu jsme zaměstnali p. Maxiána, který se stará
o tuto část obce. Máme v plánu umístit zde několik laviček pro oddech našich spoluobčanů,
avšak po události u místní hospody, je potřeba se rozmyslet, jak toto zabezpečit proti
odcizení.
V současné době se intenzivně pracuje na webových stránkách obce
(www.obecpopovice.cz), které budou spuštěny během měsíce července.
Dokončujeme projektovou dokumentaci k lávce na železniční stanici. Ze strany SÚS JMK
byl vznesen následující doplňující požadavek k projektové dokumentaci: „Vzhledem k tomu,
že výše uvedená stavba je situována na pozemky v majetku JMK, požadujeme před vydáním
stavebního povolení uzavření právního vztahu k nemovitému majetku, který bude trvale
zastaven s vlastníkem nemovitosti JMK odbor majetkový.“ Tímto požadavkem se bohužel
prodlužuje vydání stavebního povolení cca o 2 měsíce.
Na závěr poděkování všem, kteří si našli čas a pomohli v průběhu Dětského dne paní Evě
Pokorné a Evě Šubertové.
Přeji Vám hodně sluníčka o prázdninách a dovolených.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

Vážení spoluobčané,
Rád bych Vás seznámil s postupem prací na akci “Popovice – oprava a odbahnění
rybníka”. Na základě vypracovaného projektu Ing. Legátem byly osloveny firmy k předložení
cenových nabídek:
ZeZaP, s.r.o.

cena lhůta plnění Záruční doba -

741.408,- Kč bez DPH
2 měsíce
66 měsíců
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cena lhůta plnění záruční doba -

655.481,- Kč bez DPH
3 měsíce
36 měsíců

EKOSTAVBY, a.s.

cena lhůta plnění záruční doba -

694.566,- Kč bez DPH
1 měsíc
60 měsíců

Holcner & spol. s.r.o.

cena lhůta plnění záruční doba -

449.704,- Kč bez DPH
5 týdnů
60 měsíců

Zastupitelstvo obce vybralo realizací stavby firmu Holcner & spol. s.r.o., se sídlem Štěchov
37, 679 71 Lysice, jejichž nabídka byla nejvýhodnější.
Vzhledem k tomu, že rybník nemá vlastní odtok jsme požádali Svaz dobrovolných hasičů
Holasice o jeho přečerpání. Velký dík patří rodině Hrdinové, kteří umožnili vedení hadic přes
jejich pozemek. Po vyčerpání rybníka ihned nastoupila nasmlouvaná firma a zahájila práce.
Při realizaci opravy byl zjištěn větší nános bahna, než předpokládala projektová dokumentace.
Břeh kolem bašty byl silně podmáčen a z tohoto důvodu muselo dojít ke změně zpevnění, a to
větším lomových kamenem. Na příštím zasedání zastupitelstva budou projednány tyto
vícepráce. Samotná oprava byla realizována místo plánovaných 5 týdnů za pouhé 2 týdny.
V současné době se nám rybník pomalu plní. Rybářský spolek provedl dezinfekci břehů
vápnem a dále se bude podílet na úpravě zeleně kolem celého rybníka.
Přehled nákladů:

projektová dokumentace
41.000,- Kč
vypuštění rybníka
72.000,- Kč
stavební dozor Ing. Legát
8.000,- Kč
stavba
535.148,- Kč
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům za trpělivost při realizaci stavby a zároveň
pevně věřím, že tato část obce se opět stane příjemným místem k vašim procházkám.
Pěkné prožití léta a příjemnou dovolenou Vám přeje

Jaromír Zajíc, místostarosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 31.3.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 7
2. dodatek ke smlouvě o poskytování práv k užívání software č. 5757 s firmou ALIS spol. s.r.o.
3. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Družstvem vlastníků půdy Rajhrad
4. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001 uzavřenou
s Vodárenskou akciovou společností, a.s.
5. uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 172 s Mikroregionem Rajhradsko
6. pronájem pozemků ve Vrbkách
neschvaluje:
1. uzavření smlouvy o výpůjčce s Jihomoravským krajem
2. zvýšení odměn členům zastupitelstva obce
3. nabídku na odkup akcií České spořitelny, a.s.
bere na vědomí:
1. sdělení starosty obce, že závěrem roku 2007 neprovedl žádné rozpočtové opatření na základě
pověření ze dne 10.12.2007
2. informace starosty obce k postupu příprav akce „Popovice – oprava a odbahnění rybníka“.
3. výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2007
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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z 9. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 28.4.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 8
2. rozpočet na rok 2008
3. závěrečný účet za rok 2007 „bez výhrad“
4. prodej pozemků p.č. 267/6, 267/7 a 267/8
5. žádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
dopravce Tourbus, a.s.
6. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, a.s.
neschvaluje:
1. žádost paní Simony Šebelové o umístění části garáže na pozemku ve vlastnictví obce.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 30.5.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 9
2. výběr firmy Holcner&spol. s.r.o. na realizaci akce „Popovice – oprava a odbahnění rybníka“
3. uzavření smlouvy o dílo s firmou Holcner&spol. s.r.o. na akci „Popovice – oprava a
odbahnění rybníka“
4. uzavření smlouvy o dílo s Moravskou hasičskou jednotou o.s., Sborem dobrovolných hasičů
Holasice na přečerpání vody z rybníka
5. uzavření licenční smlouvy č. 8302 s firmou GEODIS BRNO, spol. s.r.o. za poskytnutí
oprávnění k výkonu užít ortofotomapy správního území obce Popovice
6. uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě 262/2005 na převod práv k užívání počítačového
programového vybavení a dat s firmou GEPRO, spol. s.r.o.
7. I. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) o pořízení změny č. III ÚPN SÚ
Popovice. Tato změna bude zahrnovat:
- Plocha v lokalitách: „Padělek, Skalky, Díly, Pančochy“ v západní části obce nad silnicí R52,
navazující na výstavbu RD v k.ú. Modřice. Prověřit možnost a rozsah zastavění plochy
rodinnými domy. Plocha je územním plánem obce určená jako orná půda a část plochy je
určena k umístění lokálního a regionálního biokoridoru – požadavek na změnu funkčního
využití plochy – na výstavbu rodinných domů.
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pana Ing. Jiřího
Bednáře, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53
odst. 1 stavebního zákona na pořízení změna č. III ÚPN SÚ Popovice.
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s.
9. uzavření mandátní smlouvy o obstarání záležitostí investora na akci „Nádraží Popovice –
rampy pro pěší“ s Ing. Františkem Pelanem.
neschvaluje:
1. změnu funkčního využití z orné půdy na plochy pro obytnou zástavbu v lokalitě Louky
bere na vědomí:
1. informaci starosty obce o příčině poruchy veřejného osvětlení
2. žádost pana Knitla o možnost účastnit se kontrolních dnů při opravě rybníka
3. provést úpravu zeleně ve „Vrbkách“
4. uzavřít smlouvu o dílo na úpravu terénu ve „Vrbkách“ s firmou Holcner&spol. s.r.o.
5. požádat občany o pomoc při úpravě zeleně v obci – konkrétní úseky - pracovní místo
6. zakoupení laviček k vodnímu a mokřadnímu biotopu
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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INFORMACE PRO OBČANY:
1.
***************************************************************************
POZVÁNKA
NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ VE ČTVRTEK
10. července 2008
v 19.00 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1. Schválení OZV vyhlášky č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
2. projednání víceprací s firmou Hocner & spol. s.r.o. na akci “Popovice – oprava a
odbahnění rybníka”
3. projednání prodeje akcií České spořitelny
4. různé
Ing. Jiří Bednář, starosta obce
***************************************************************************
2. České dráhy, a.s., Krajské centrum osobní dopravy Brno oznamují, že z důvodu zřízení
dráhy pro výsun mostu v úseku Brno-Horní Heršpice – Modřice bude v noci z 28. na 29.6.
v době od 21.00 do 3.30 hod, zavedena náhradní autobusová doprava:
- v trati Brno hl. n. – Modřice a zpět u vlaků 4618, 4643, 4651
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
- Brno, hl. n. - v prostoru mezi výpravní budovou a viaduktem u ulice Křenová
- Brno–Horní Heršpice – na zastávce autobusů MHD „Heršpická“ (docházková vzdálenost od
ŽST cca 10 min.)
- Modřice – před výpravní budovou
3. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci a srpnu 2006:
Obecní úřad bude od 21.7. - 1.8. 2008 a od 18. – 22. 8. 2008 z důvodu čerpání dovolené
pro veřejnost uzavřen.

4. Informace Městského úřadu Židlochovice
Změny ve vydávání cestovních pasů
Dnem 25. dubna 2008 nabyla platnosti novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a z toho vyplývá, že od tohoto data se vydávají cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občany mladší 5 let.
Doba jeho platnosti je 5 let a správní poplatek činí 100,- Kč.
Pořizování takového cestovního pasu probíhá stejně jako u dospělých, kdy snímek obličeje
dítěte se pořídí přímo na úřadě a žádost se zde také vytiskne elektronicky. Zákonný zástupce
občánka je povinen předložit doklad o státním občanství a rodný list dítěte.
Cestovní pasy, kdy zákonný zástupce vyplňoval žádost a dokládal 2 fotografie dítěte, se
vydávají nadále, ale jako tzv. rychlopasy, kdy jeho platnost je 6 měsíců a správní poplatek u

-5občanů do 15 let činí 1.000,- Kč. Je nutné doložit stejné doklady jako u žádosti o biometrický
pas.
Další možností jak cestovat s dítětem, je přípis dítěte do 10 let do cestovního pasu
zákonného zástupce. Je nutné doložit rodný list dítěte, popř. osvědčení o státním občanství
dítěte. Poplatek činí 50,- Kč. Žádost lze podat pouze na Městském úřadě Židlochovice a
nikoli na matričních úřadech, jako tomu bylo v minulosti. Přípisy se neprovádí na počkání, ale
vyhotovují se na následující úřední den.

5. Upozornění pro řidiče z povolání
Upozorňujeme řidiče, kteří vlastní platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že si již
mohou zažádat o výměnu stávajícího osvědčení za nový Průkaz profesní způsobilosti řidiče a
tím splnit ustanovení článku II. zákona č. 247/2000 Sb. K výměně je potřeba platné osvědčení
profesní způsobilosti řidiče, občanský průkaz, řidičský průkaz, 1 x foto a poplatek 200,- Kč.
Zažádat o výměnu je možné nejpozději 30. Září 2008 na Městském úřadě v Židlochovicích na
odboru dopravy, Nádražní 750 v úřední hodiny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

6. Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. Prosince 2003
končí nejpozději 31. Prosince 2008 (jedná se o občanské průkazy ve formě knížky a občanské
průkazy ve formě zalaminované karty v barvách červená a azurová, kde je fotografie nalepená
a neobsahuje podpis držitele ani strojově čitelnou zonu).
Žádost o nový občanský průkaz je třeba podat nejpozději do 30.11.2008 na MěÚ
Židlochovice, odbor vnitřní správy, Nádražní 750 nebo na kterémkoliv úřadě pověřeném
vedením matrik (Rajhrad). K žádosti o nový občanský průkaz je třeba doložit stávající
občanský průkaz, jednu aktuální fotografii (35 x 45 mm), rodný list, popřípadě další doklady
osvědčující údaje uvedené na žádosti.
Tato výměna občanského průkazu nepodléhá správnímu poplatku.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají
nadále platné. Pozor – údaje v občanském průkazu však musí souhlasit se skutečností tzn.
údaj o místu trvalého pobytu a údaj o rodinném stavu.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou (jedná se o
občanské průkazy ve formě zalaminované karty, hlavními barvami jsou zelená a fialová,
stištěnou podobou držitele a podpisem, dobou platnosti dokladu a strojově čitelnými údaji).

7. Pro občany Popovic je každé pondělí od 17.30 – 18.00 hod. otevřena skládka trávy za
místní čistírnou odpadních vod. Každý sem v tuto dobu může přivést a vysypat posečenou
trávu z trávníků.
8. PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provozní doba hřiště je od 8:00 do 20:00 hod. celoročně.
Mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán.
Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu hřiště je zakázáno.
V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření.
Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 12 let.
Děti do 6 let musí být v doprovodu dospělé osoby.

-67. Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno a
provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného využívání
zařízení.
8. Úmyslné poškozování a ničení zařízení hřiště je zakázáno.
9. Uživatelé hřiště jsou povinni udržovat na hřišti pořádek.
10. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii
pro jakou jsou hračky určeny: domeček s verandou,
prolézačka Z, šplhací věž Agnes, houpačka Sára, pískoviště
Mája pro děti od 3 do 12 let věku a pro maximální zatížení do
400 kg.
11. Majitelem a provozovatelem dětského hřiště je Obec Popovice, Popovice 2
12. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje
pravidelné revize hracích prvků hřiště.
13. Nejbližší telefonní automat firmy Telefonica O2 k přivolání první pomoci je cca 10 m
od vchodu na dětské hřiště, před Obecním úřadem, telefonní číslo 155.
14. Závažné poškození prolézaček je nutné nahlásit na Obecním úřadě, nebo tel. číslo
604 484 483.
9. Letní tábory s výukou anglického jazyka
Podrobné informace na www.descart.cz
6. 7. - 12. 7. 2008
Nové Město nad Metují
6. 7. - 12. 7. 2008
Daňkovice
13. 7. - 19. 7. 2008
Nové Město nad Metují
20. 7. - 26. 7. 2008
Křivoklát
2008
27. 7. - 2. 8. 2008
Křivoklát
26. 7. - 1. 8. 2008
Bedřichov
10. 8. - 16. 8. 2008
Bystřice pod Hostýnem
10. 8. - 16. 8. 2008
Hluboká nad Vltavou
17. 8. - 23. 8. 2008
Hluboká nad Vltavou
• 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 2007
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: 5 150,150, - 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.
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Web:
Tel.:
Mail:
Písemně:

informace, reference a přihlášky získáte na:
www.descart.cz
+420 777 815 805 (Mgr. Radka Pokorná)
info@descart.cz
DESCARTES,
DESCARTES , v.o.s.
539 42 Svratouch 104

10.
10 .

Sociální a Finanční poradna ČR ve spolupráci s krajskou radou
Jihomoravského kraje Svazu důchodců ČR informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny
obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
 na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
−
na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
−
na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky,
internet, Telefonica O2
na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
−
na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných
pojišťoven.

Neplaťte víc , než je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního
poplatku
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické
služby pro všechny občany
Bližší informace:
Kontaktní místo – Krajská rada Svazu důchodců
Běhounská 17 Brno 61600
Tel. 545575257,mob.721344323
Úřední den – úterý 13.00 – 16.00 hod.
11.
Firma Poultry Buchlovice bude v pondělí 7. července v 9.30 hod. v naší obci prodávat:
- kuřice stáří 17 týdnů
130,- Kč
- chovné kohouty
100,- Kč
- roční slepice
50,- Kč
- brojlerová káčata
70,- - 90,- Kč
- housata
100,- - 120,- Kč
- doplňky a krmivo pro drůběž a králíky, bal. 120,- Kč.
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12.
Výstaviště Flora Olomouc
Vás srdečně zve na letní mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh

FLORA OLOMOUC 2008
21. – 24. srpna 2008 (denně od 9 do 18 hodin)
Největší letní květinový svátek v ČR Vám nabídne:
Pavilon A – „UMĚNÍ V ROZKVETLÉ ZAHRADĚ“ - ústřední expozice květin vrcholného
léta Českého zahrádkářského svazu – růže, jiřinky, gladioly, lilie, trvalky, balkonovky,
bonsaje, vodní rostliny. To vše doplní CELONÁRODNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ A
SUKULENTŮ, floristická soutěž v květinové dekoraci historických kočárků, výstava starých
plakátů z historie výstav Flora Olomouc k 50. výročí první české květinové výstavy
Pavilon E – přehlídka okrasných dřevin Svazu školkařů ČR
Pavilon H – ŽIVOT V MOKŘADECH, společná expozice Unie botanických zahrad ČR se
vzácnými exponáty vodní a bažinné flory a fauny od mírného pásma až po rovník
Pavilon G a vnější plochy – LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY - prodejní trhy s nabídkou
květin, okrasných dřevin, hobby zboží, drobné mechanizace, pomůcek a potřeb pro
zahradníky a zahrádkáře
Zábavný program – folková POZVÁNKA NA MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK a Country&Folk
FLORA
Flora - setkání amatérských zpěváků a skupin, ukázky aranžování květin,
FASHION – móda, styl, ukázky květinového aranžování
PRO NÁVŠTĚVNÍKY LETNÍ FLORY OLOMOUC budou bezplatně otevřeny sbírkové
skleníky, botanická zahrada a rozárium výstaviště a rovněž botanická zahrada Univerzity
Palackého Olomouc

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 50 LET FLORY OLOMOUC!
Výstaviště Flora Olomouc, tel.: +420 / 585 726 111, www.flora-ol.cz
Letní Flora Olomouc / Slevy na včasné objednávky vstupenek
Máme důležitou informaci pro všechny, kteří se včas rozhodnou pro návštěvu letní
květinové výstavy Flora Olomouc 2008 doprovázené Letními zahradnickými trhy
(21. – 24. srpna): Objednáte-li si minimálně 20 vstupenek nejpozději do 10 dnů před
zahájením výstavy, zakoupíte je s 15 procentní slevou!
Objednávky vyřizuje paní Alena Nádvorníková tel.: +420 585 726 232 (212, 111),
e-mail: nadvornikova@flora-ol.cz, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17,
771 11 Olomouc
Běžná cena vstupenek:
80, - Kč
plnoplátci,
60, - Kč
důchodci, studenti
20, - Kč
děti do 15 let
150,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + + až 4 děti)
zdarma
děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé ZTP a ZTP-P
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
****************************************************************
OBECNÍ ÚŘAD
PŘIPRAVUJE PRO DĚTI TRADIČNÍ

který se bude konat v neděli 28. září 2008.
Začátek v 14.30 hod. v sále místní hospody
Od 15.00 – 17.00 bude pro děti připraven hudebně zábavný pořád v podání
Josefa Mikulčáka a Marie Novákové.
Občerstvení, tombola a vyhlášení nejlepší masky.

1. Otevírací doba v prodejně potravin o prázdninách:
Z důvodu čerpání dovolené bude v měsíci červenci omezena otevírací doba:
od 7. července do 1. srpna, tj. 4 týdny bude v úterý a ve čtvrtek zavřeno a také středy
odpoledne.
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

7., 14., 21., 28. července
8., 15., 22., 29. července
9., 16., 23., 30. července
10., 17., 24., 31. července
11., 18., 25., července a 1.8.
12., 19., 26., července a 2.8.

7.00 – 8.30
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
8.00 – 9.30

Přejeme Vám krásné prožití dovolených a prázdnin.

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30
Eva Pokorná & Eva Šubertová

Z činnosti SK Popovice:
Kurty jsou využívány již více než 40 členy SK. Proběhla také brigáda a připomínám těm,
kteří nemají odpracované hodiny, že na ně čekají nenatřené plotové sloupky.
Nebudu jmenovat, ale jistě všichni víte, zda máte splněné hodiny. Kdo bude mít chuť
natírat, může se domluvit na termínu s naším hlavním patronem malířů, kterým je Radek Klíč
( mobil 736 215 763 ), nebo i se mnou.

- 10 Výsledkový servis:
31. května se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání, opět bez překvapení:
svobodní – ženatí 5 : 4 ( Jakub Pokorný 2, Michal Vrbka 2, Pavel Fiala –
Radek Klíč 2, Patrik Choleva, Robert Kafka)
Ženáčů ubývá, svobodní jsou v přesile, slečny pomozte!

Utkání se líbilo a ke spokojenosti přispělo i následné posezení pod novým přístřeškem
(děkujeme OÚ) před buňkami SK.
14. června zorganizoval Jiří Janíček první ročník turnaje v kuželkách O pohár hospodského.
Byl jsem pověřen zveřejnit výsledky, což rád učiním. Házelo se 5 x 3 hody.
Ženy 1. Katka Hlivová
77 kuželek
2. Lucka Sedmidubská
( protesty, že házejí dva, byly zamítnuty )
3. Lenka Bednářová
4. Simona Havlíková
Muži 1. Jiří Drahoš
80 kuželek
2. František Zigmund
70
3. Jarek Hliva
69
4. – 14 ostatní hráči
Pěkné léto, s připomínkou turnaje v nohejbalu dne 30.8., přeje
Jiří Drahoš
Předseda SK

INZERCE
1. Rajhradské klášterní vinné sklepy opět zahájily prodej kvalitních moravských sudových i
lahvových vín, včetně různých dárkových balení a doplňkového prodeje, a to v objektu
výrobny na Štefánikově ulici 69 v Rajhradě, kde je zřízena prodejna vína. Otevírací doba je
pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod.
2. Úklidová firma přijme pracovnici na odpolední úklid v modřické zóně. Pracovní doba od
15.00 – 18.00 hod. za 5.000,- Kč. Volat můžete denně od 8.00 – 14.00 hod. na tel. čísla
541236100, 605144535.
Vydává Obecní úřad v Popovicích. Vedoucí redaktorka, tisk a grafické zpracování Eva Pokorná. Adresa redakce:
Obecní úřad Popovice, Popovice 2, PSČ 664 61, tel. 547232155. Zaevidováno Ministerstvem kultury ČR pod
evidenčním číslem MK ČR E 10628. Vychází 1x za čtvrt roku. Neprodejné, bezplatná distribuce občanům
Popovic. Náklad 100 kusů.

