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Milí spoluobčané!
Po pěkném a suchém létě to vypadá, že se rychle přihlásil podzim. I když to nemám
rád, bylo by dobré, aby přinesl deště, které by našim rybníkům i přírodě určitě přišly vhod.
Rád bych Vás seznámil s postupem prací na připravované akci „nádraží Popovice“.
Termín výstavby se nám bohužel posouvá. Finanční dotace přislíbená z JMK (odbor dopravy
Ing. Pospíšil) bude s největší pravděpodobností přesunuta na začátek příštího roku. Před
volbami do krajských zastupitelstev není již vůle současných členů rozhodovat, natož přidělit
dotaci. Budeme mít tak více času a klidu na průběh výběrového řízení (výběr realizační
firmy). V následujících dnech by měly započít práce na odvozu zeminy z dočasné deponie .
Zemina bude použita na založení interakčního prvku, který vznikne za „Vrbkama“ podél polní
cesty, která směřuje na Rajhrad. Bude zde provedena výsadba dřevin, která bude mít
charakter rozptýlené zeleně. Na tuto výsadbu dostala obec dotaci od AOPK.
Již jste mohli zaznamenat zprovoznění nových webových stránek obce Popovice.
Připomínám, že adresa je www.obecpopovice.cz.
Dále Vás chci upozornit na umístění nového kontejneru na tříděný odpad – a to na
papír. Kontejner je již umístěn na parkovací ploše u Podaných. Tímto posílením bychom
chtěli zamezit ukládání papíru vedle stávajícího kontejneru.

Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 10.7.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 10
2. OZV obce Popovice č. 1/2008 o osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu
od daně z nemovitostí
3. rozpočtové opatření č. 1/08
neschvaluje:
1. návrh na odkup akcií České spořitelny
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

-2USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 8.9.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 11
2. návrh na zamítnutí zadání změny č. III ÚPN SÚ Popovice
3. uzavření smlouvy o dílo na převoz zeminy s firmou Jan Najšl
4. proplacení víceprací firmě Holcner, spol. s.r.o. na akci „Popovice – oprava a odbahnění rybníka“
5. proplacení víceprací firmě Atelier Creo, spol. s.r.o. na akci „Popovice – lávka pro pěší“
bere na vědomí:
1. zprávy kontrolního a finančního výboru
2. návrh Ing. Drahoše na vysázení 120 ks thují kolem tenisových kurtů
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Firma ENERMONT s.r.o. oznamuje občanům, že se v pondělí 22. září 2008 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, atd.
Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům. Mašínová Eva tel. 737 776 778
2. Od pondělí 22.9. do pátku 3.10.2008 proběhne 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 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 již nyní 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.
3.

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
27. září 2008
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
odpad
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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

-3ZPĚTNÝ 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, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: 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.

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 26.9. - 28.9.2008 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.
Občanům, kteří nemají možnost odvést svůj odpad k přistaveným kontejnerům bude po dobu
sběru k dispozici pan Miroslav Pokorný, který Vám pomůže náklad naložit a odveze ho.
Odvoz si můžete domluvit předem, osobně nebo na tel. čísle 737 542 399.
4. Skládka trávy za čistírnou odpadních vod bude pro veřejnost v letošním roce pravidelně
otevírána do pondělí 13. října 2008. V případě pěkného počasí a nutnosti sekání trávy po
tomto termínu si můžete vývoz domluvit individuálně s panem Pokorným, tel. 737 542 399.
5.
MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
Městská policie Židlochovice
Komenského 38, 667 01 Židlochovice
Městská policie Židlochovice nabízí kontrolní měření rychlosti motorových vozidel.
Řidiči si mohou ověřit správnou funkci tachometru ve svém vozidle za pomoci radarového
měřiče „AD9T“, používaného Městskou policií Židlochovice.
Akce se koná v sobotu dne 27. září 2008 v Židlochovicích v době od 09.00 hodin do 13.00
hodin.
Kontrolní měření bude probíhat na komunikaci vedoucí k průmyslové zóně Židlochovic , tzv.
kalová pole.
Příjezd z ulice Nádražní ve směru na Žabčice.
Zde bude přítomen strážník, který jim podá další pokyny a informace.
Akce bude probíhat jen za příznivého počasí.
MP Židlochovice
6.************************************************************************
ZVE
VŠECHNY DĚTI
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KTERÝ SE BUDE KONAT V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ 2008 NA KUŽELNĚ

DĚTI BUDOU SOUTĚŽIT VE 2 KATEGORIÍCH PODLE ROKU NAROZENÍ
- ROČNÍKY 1998 – 2003 ZAČÁTEK V 9.30 HOD.
- ROČNÍKY 1993 – 1997 PŘIBLIŽNĚ OD 10.45 HOD.

***************************************************************************
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8.
Rozbor vody z veřejného vodovodu

-69.
Městský úřad Židlochovice se na náš Obecní úřad obrátil v souvislosti s projektem
zaměřeným na prevenci případů krádeží a podvodů na bezmocných starých lidech zapojením
do projektu Policie ČR „SENIOŘI SENIORŮM“.
Projekt je realizován pomocí tzv. šiřitelů prevence z řad samotných seniorů (nebo i jiných
ochotných občanů), kteří získají školení (cca 2 hod. v Brně) a důležité materiály pro
distribuci mezi své sousedy a známé z řad zejména osamělých seniorů.
Takto vybaveni informacemi a podpůrnými materiály navštěvují izolované osoby a informují
je o možnostech jak možným napadením předcházet.
Zájemci, kteří by se na tomto projektu chtěli podílet, se přihlásí na místním Obecním úřadě do
23.9.2008 a 25.9.2008 absolvují školení v Brně. Další informace Vám k projektu poskytnou:
por. Mgr. Pavel Šváb tel. 974 622 409, por. PhDr. Soňa Svobodová tel. 974 622 206, nprap.
Mgr. Aleš Mergental 974 626 207.
10.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do krajských zastupitelstev
a
1/3 Senátu Parlamentu ČR
Termín konání voleb:
17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
18. října 2008 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.
Voliči bude umožněno
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 2 sady hlasovacích lístků. Ve dnech
voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby uskuteční:
24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
25. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební lístky pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, již nebudou distribuovány do
schránek, ale každý volič hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.
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11.
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných
a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2008
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

9. – 12. října 2008
Nabízíme Vám:
• Ústřední expozici „ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ“ se špičkovými
výpěstky ovoce, zeleniny a přehlídkou nejzajímavějších odrůd chryzantém
• Přehlídku ovocných dřevin špičkových domácích
i zahraničních školkařů
• Pavilon Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce a
různých druhů zelenin
• Výstavu pěstovaných i divoce rostoucích hub, zahrádkářskou
a houbařskou poradnu, včelařský koutek, prodej včelích produktů, nabídku
moravských vín a burčáku
• Přehlídku nejlepších exponátů ze soutěže floristů
v aranžování květin na „dušičkové“ podzimní téma
• Gastronomický festival OLIMA s vařením a ochutnávkami zdravých jídel a nápojů a
soutěží o nejlepší ovocný destilát „FLORA KOŠT 2008“
• Prohlídky skleníků, botanické zahrady, cimbálovou muziku, dechovku, kvalitní
moravská vína, bohatý zábavný program
• PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin,
ovocných, okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily
• Slevy na hromadné objednávky vstupného (do 25. 9. od 20 vstupenek sleva 15
procent) a pro školní zájezdy (vstupenka 15 Kč pro účastníky školních zájezdů o
nejméně 10 lidech)
Informace na www.flora-ol.cz

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice
Výsledkový servis pořádaných turnajů:
sobota 30. srpna - turnaj v nohejbale ( organizace Václav Kubík a Michal Pokorný )
Přední umístění jsme opět jako správní hostitelé ponechali jiným.
Z Popovic se od 9. místa umístily trojice Michal Vrbka, Michal Fiala, Jiří Drahoš,
pak Miroslav a Filip Pokorný, Pavel Fiala, dále Jarek Hliva, Ivo Navrátil, Mirek Růžička.

-8sobota 13. září - tenisový den ( soutěžícími mohou být členové SK a občané Popovic )

Děti
Dáša Urbánková
Tereza Svobodová
Tereza Schwarzová
David Nutil
Dominika Svobodová
Tereza Bednářová
Kamila Bednářová
Kristýna Schwarzová
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Umístění

XXXXX

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

4.

22 : 22

Čtyřhra mužů
O 1. místo: Klíč, Pokorný - Starnovský, Drahoš 7 : 6
O 3. místo: Machač, Svoboda - Beneš, Vrbka
6:2
O 5. místo: Bednář , Schwarz - Hliva, Růžička 6 : 3
Mixy
O 1. místo Duchoňová, Pokorný - Skřepková, Vrbka
O 3. místo Jiříkovská, Drahoš - Pantůčková, Machač
O 5. místo Bednářovi - Hlivová, Zigmund
O 7. místo Schwarzovi – Svobodovi

6:0
6:0
6:2
6:1

Podrobnější výsledky a více fotek na webu !
Ano, máme webové stránky.
Libor Kovář zapracoval a vytvořil naše stránky na internetu. Proto, neváhejte
a navštivte www.skpopovice.eu .
seznámil Jiří Drahoš
předseda SK
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