POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 4
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Milí spoluobčané!
Při podzimních procházkách jste si mohli všimnout nově osázeného svahu v lokalitě za
„Vrbkama“. Toto je první etapa vysazování zeleně v naší obci, která bude pokračovat i v roce
následujícím, a to např. výsadbou kolem vyčištěného rybníka a přilehlého okolí.
V současné době máme shromážděné veškeré podklady k žádosti o vydání stavebního povolení na
akci „nádraží Popovice“. V letošním roce se nám sice nepodařilo toto realizovat, ale něco špatné je
k něčemu dobré – díky odkladu máme větší možnost získat dotaci z JMK na tuto výstavbu pro rok 2009.
Odpady a zase odpady: Neustále řešíme problém s tříděným odpadem! Posílili jsme během roku
kontejnery na tříděný odpad – především plast a papír. Bohužel se i přes veškerou snahu potýkáme
s problémem třídění odpadu do patřičných kontejnerů. Prosím všechny, aby dodržovali umisťování
odpadu do toho kontejneru, kam patří. Odpadkové koše umístěné na veřejném osvětlení, nejsou součástí
sběru tříděného odpadu, tak jak je někteří občané využívají. Je jen na nás, jak bude naše obec vypadat, a
tímto bych chtěl poděkovat těm, kteří se snaží o pořádek ve svém okolí.
Výsledky Turnaje v kuželkách o putovní pohár starosty, uskutečněného 20. září pro dospělé a 28. září
pro děti:
Absolutním vítězem pro rok 2008 se stal:
2.
3.

František Zigmund
Miroslav Pokorný
Jiří Drahoš

1. místo ženy: Kateřina Hlivová
2.
Lucie Sedmidubská
3.
Simona Havlíková
Absolutním „dětským“ vítězem pro rok 2008 se stal: Michal Šubert
2.
Tereza Schwarzová
3.
Anna Sedmidubská
Starší děti – 1. místo:
2.
3.

David Nutil
Dáša Urbánková
Kamila Bednářová

Protože se blíží konec roku, dovolte mi, abych popřál Vám a Vašim rodinám krásné prožití svátků
vánočních, aby stále platilo – Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru.
Do nastávajícího nového roku 2009 přeji všem především zdraví, které je a vždy bude základem Vašich
přání a úspěchů v osobním a rodinném životě.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
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rád bych reagoval na množící se dotazy ohledně skládky zeminy, která je situována u starého rybníka.
V následujícím roce se počítá s částí zeminy na zarovnání a následném ozelenění ploch mezi vrbami ve
„Vrbkách“. Vzhledem k tomu, že příští rok je plánována stavba bezbariérového výstupu z našeho nádraží,
kde bude nutné odtěžit také část zeminy a ta se bude muset také následně uložit, bylo již domluveno
s Družstvem vlastníků půdy Rajhrad, že uvolní další obecní pozemek v těsném sousedství deponie, kde
tato bude ukládána, rozhrnuta a následně budou tyto plochy osázeny, přičemž se budeme snažit o získání
další dotace na tuto akci.
Na závěr Vám všem přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hodně osobních i pracovních
úspěchů v Novém roce 2009.
Jaromír Zajíc, místostarosta

Příjemné prožití
svátků
vánočních,
hodně pracovních
a osobních
úspěchů v roce
2009
Vám přejí
členové
Zastupitelstva
obce Popovice

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 10.10.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 12
2. uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Najšl na převoz zeminy v objemu 1500 m3
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství
4. nabídnout k prodeji pozemek dle KN p.č. 201/61 a část pozemku dle KN p.č. 259/3
5. výsadbu thují kolem tenisových kurtů
6. rozpočtové opatření č. 2/08
7. výši darů k životním výročím a při úmrtí občana Popovic
8. uzavření smlouvy o dílo v firmou FESTUCA, Rajhradice na založení interakčního prvku ÚSES
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

-3USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 24.11.2008
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. zprávu o plnění usnesení č. 13
2. veřejnou vyhlášku – změna č. II. územního plánu sídelního útvaru Popovice, kterou vydává opatřením obecné
povahy č. 1
3. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 25/03 ze dne 30.7.2001 s firmou Správa železniční dopravní cesty,
s.o.
4. opravu výše odměn členům zastupitelstva obce
5. vyplacení odměny za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru
6. nevydat vyjádření firmě Losac, a.s. k žádosti o vydání vyjádření k terénním úpravám na p.č. 333/3 a částečně na
p.č. 333/2, dokud nepředloží projektovou dokumentaci
7. poskytnutí příspěvku Mikroregionu Rajhradsko na podporu cestovního ruchu a marketingovou studii podpory
cestovního ruchu pro rok 2008
8. rozpočtové opatření č. 3/08
9. nabídnout k prodeji část pozemku p.č. 268/2 a 217 v k.ú. Popovice u Rajhradu
10. přílohu ke „Smlouvě o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby“ s městem Židlochovice na rok 2009
11. uzavření dodatku ke „Smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3405
12. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací:
- SK Popovice – na zajištění turnaje dětí a mládeže v šipkách a stolním tenise
- SK Popovice – na zajištění tradičního maškarního plesu sportovců
- RYS Popovice – na zajištění tradičního rybářského plesu
- Myslivecké společnosti Rajhrad – Popovice – na zajištění tradičního mysliveckého plesu
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2008
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Obecní úřad Popovice bude od 22.12.2008 – 2.1.2009 včetně uzavřen.
2. Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32 oznamuje, že v době od 31.12.2008 do 2.1.2009 včetně bude
uzavřen.
3. Oznamujeme Vám, že je již v provozu sauna a bude otevřena, až do 31.3.2009. Zájemci si mohou
termíny objednávat u paní Pokorné na tel. č. 737 305 423.
4.Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede pojízdná prodejna s živými rybami, a to:
v sobotu 20.12.2008
v 10.00 hod.
v pondělí 22.12.2008
v 10.00 hod.
Prodej se uskuteční po dobu asi ½ hodiny – dle zájmu občanů.
Pohořelický kapr – nabídka - ceník:
Kapr I. třída
Kapr – výběr

(do váhy 2,5 kg)
(nad 2,5 kg)

78,- Kč/kg
88,- Kč/kg.
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POZVÁNKA
na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
POPOVICE,
které se koná v pondělí 29. prosince 2008 v 18.00 hod.
Program:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení
programu 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice).
2. Kontrola plnění usnesení č. 14 ze dne 24.11.2008
3. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb
v odpadovém hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s.
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Popovice č. 2/2008 o místním poplatku
za provoz systému likvidace komunálních odpadů na rok 2009
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Popovice č. 3/2008 o místních
poplatcích
6. Schválení výše stočného na rok 2009
7.Pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku
8. Zprávy kontrolního a finančního výboru
9. Rozpočtové provizorium na rok 2009
10. Schválení smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
11. Rozpočtové opatření 4/08
12. Schválení 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
13. Schválení uzavření smlouvy o zpracování a následném vedení plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO) s firmou VAS, a.s. Brno
14. Projednání projektové dokumentace na terénní úpravy prováděné firmou
LOSAC, s.r.o.
15. Schválení smlouvy o zajištění správy a údržby s firmou SÚS JMK, Brno
16. Různé

Ing. Jiří Bednář, starosta
6. Velmi důrazně žádáme všechny majitele psů, aby důkladně zabezpečili dvorky, kotce proti jejich
útěku, a tím následnému volnému pohybu po obci.
7.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a
rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných
pojištoven:
•
•
•
•

na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách :
•
•
•
•

na elektrickou energii u vybraného dodavatele
na dodávku plynu u vybraného dodavatele
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
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•
•

na pojištění domácnosti a nemovitosti
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace – Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR
Informace - Běhounská 17 Brno, úřední den každé úterý od 13.00 – 16.00hod., tel 545 575 257, mobil 731 543 023, email
financniporadna@seznam.cz

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
8.
"SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ PRO ZDRAVÍ"
CELOSTÁTNÍ AKCE NA SCREENING ATEROSKLERÓZY ZA ÚČELEM PREVENCE
NEMOCÍ SRDCE A CÉV!
Prevence infarktu! Počítačové vyšetření cév ARTERIOGRAFEM!
V České republice umírá ročně 70.000 lidí na následky srdečně-cévních nemocí.
Je to neuvěřitelné číslo! PROČ TAK VYSOKÉ? Proto, že doteď nebyla dostupná jednoduchá,
bezbolestná, bezpečná, rychlá a levná screeningová vyšetřovací metoda, která by odhalila začínající
nemoc ve stadiu, kdy ještě nezpůsobuje problémy a je ještě léčitelná.
Včasným zjištěním projevů aterosklerózy můžeme účinně zabránit infarktu a mozkové příhodě!
V posledních letech zaznamenáváme celosvětové úsilí a výzkum s cílem snížit kardio-vaskulární
mortalitu.
Nejúčinnějším prostředkem je zjistit projevy aterosklerózy ještě v bezpříznakovém (asymptomatickém)
stadiu, kdy vývoj nemoci dokážeme změnou životosprávy, výživy a pomocí léků pozastavit, případně
zvrátit.
Úspěchem skončil výzkum, jehož výsledkem byl zrod ARTERIOGRAFU.
Pětiminutovým bezbolestným, bezpečným, rychlým a levným vyšetřením zjistíme první příznaky
aterosklerózy. Včasnou léčbou můžeme předejít smrtelným následkům této nemoci.
Náš team lékař-asistent, naše mobilní "screeningové ambulance" provádí počítačové cévní vyšetření
ARTERIOGRAFEM na kterémkoli místě České republiky, ve kterékoli firmě či obci.
Cena vyšetření pro jednotlivce je 1200,- Kč spolu s odbornou lékařskou zprávou.
Vyšetření se skládá z odborného lékařského vyšetření a z individuálního poradenství. Údaje archivujeme a podle
potřeby opětovně zveme pacienta na kontrolní vyšetření - ročně, půlročně.
Objednávky očekáváme na naší e-mailové adrese, ale funguje i naše marketingové oddělení, které s Vámi naváže
osobní kontakt a dohodne termín vyšetření.
Po získání potřebných informací se rozhodněte správně, čekáme Vaše přihlášky!
Využijte geniální objev 3. tisíciletí, který Vám může zachovat zdraví, který Vám může zachránit život před
zbytečnou smrtí!
Počítačové vyšetření cév kromě České republiky provádíme i na Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a v
Maďarsku.
Veronika Kratochvílová
asistentka

Dagmar Nečasová
vedoucí asistentka

Dr. Blanka Laczková
lékař - školitel

Dr. Tibor Pohl
jednatel firmy

I.C.C. – Dr Pohl, s.r.o.

Pekařská 44, 602 00 Brno www.iccsro.cz info@iccsro.cz
OBJEDNÁVKY, INFORMACE: 543 214 831, 725 787 001, info@iccsro.cz
POČÍTAČOVÉ VYŠETŘENÍ CÉV ARTERIOGRAFEM. „THE REAL STIFFNESS CONTROL.”
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti RYS Popovice:
Oznamuji všem členům Rybářského spolku Popovice, že v sobotu dne 3.1.2009 v 19.00 hod. se koná
valná hromada RYS Popovice.
Program:

- zpráva o činnosti za rok 2008
- hospodaření v roce 2008
- zarybnění rybníka
- výhled do budoucna
- příprava na ples

Přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2009.
Aleš Knitl, předseda RYS

Členové místního rybářského spolku

pořádají v sobotu 17. ledna 2009
ve 20.00 hod.
v sále místní hospody

VI. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a dobré pohodě hraje

„VONIČKA Z NIKOLČIC“
Bohatá tombola
Občerstvení, večeře zajištěny
Vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou rybáři z Popovic
Prodej vstupenek na ples bude zahájen 3.1.2009 od 20.30 hod. v místní hospodě, v další dny bude vstupenky
prodávat místopředseda RYS pan Jaromír Zajíc, tel. 604 469 697.

Z činnosti SK Popovice:
V nastávajícím období proběhnou tyto akce a turnaje, vše v místní hospodě:
Sobota 20.12.08

- od 15.00 - dětský vánoční sportovní den ( šipky a stolní tenis )
- od 18.00 - Turnaj ve stolním tenise dospělých ( startovné 50,- Kč )

Sobota 27.12.08

Pátek 9.1.2009

- od 19.00 - Turnaj v šipkách dospělých ( startovné 50,- Kč )
Prezence od 18.30, není čekací doba
- od 18.00 členská schůze SK Popovice ( blíže na webu )
Hlavní body programu : volba VV, brigády, členské, různé

-7Sobota 14.2.2009 - 20.00 hodin masopustní zábava
( blíže na pozvánkách, které budou včas rozeslány )
Přeji příjemné prožití vánočních svátků nejen členům SK
Jiří Drahoš
Prezident SK Popovice

Pro radost ☺

Vážené dámy, vážení pánové,
I já bych Vám touto formou ráda popřála nezapomenutelné, zářivé a zdravé Vánoce.
Zároveň si Vás dovoluji pozvat na cvičení aerobikového charakteru.
Co to vlastně je? Jedná se o kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na
zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a
pozitivně působí na nervovou soustavu.
A takto je to u nás v praxi? Každá hodina je jiná. Mají však něco společného. Při hudbě postupně
procvičujeme důležité svalové partie, využíváme i různé cvičební nástroje a nedílnou součástí je protažení
a relaxace.
Cvičíme každý týden v budově místního obecního úřadu obce Popovice.
Těšíme se i na Vás již 6.1.2009 v 18.30 hod. Symbolické vstupné je 25 Kč.
V případě, že máte zájem o aktuální informace, pošlete mi Vaši e-mailovou adresu na
arrowb@seznam.cz.
S přáním pohodového dne Blanka Marušincová, MSc ☺

POZVÁNKA
NA
VÝSTAVU HOLUBŮ,
která se bude konat v sále místní hospody
- v sobotu 27.12.2008
12.00 – 18.00 hod.
- v neděli 28.12.2008
9.00 – 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Pořádá a srdečně zve Svaz chovatelů

-8Otevírací doba o vánočních svátcích a mezi svátky v místní hospodě:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

22.12.2008
23.12.2008
24.12.2008
25.12.2008
26.12.2008
27.12.2008
28.12.2008
29.12.2008
30.12.2008
31.12.2008
1. 1. 2009
2. 1. 2009
3. 1. 2009
4. 1. 2009

18.00 – 23.00
18.00 – 23.00
12.00 – 17.00
20.30 – 24.00
18.00 – 23.00
18.00 – 23.00
12.00 – 23.00
VÝSTAVA HOLUBŮ
9.00 – 22.00
VÝSTAVA HOLUBŮ
18.00 – 23.00
18.00 – 23.00
SILVESTR od 19.30
18.00 – 23.00
18.00 – 23.00
16.00 – 23.00
15.00 – 22.00

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ V RAJHRADSKÉM KLÁŠTEŘE
„Betlémské zastavení“

13. - 31. prosince 2008
ve výstavní síni farního centra v rajhradském
benediktinském klášteře od 10 do 16 hodin
(kromě pondělí)

Ž i v ý

b e t l é m

2 0 0 8

čtvrtek 25. prosince 2008 v 15:30 hodin na nádvoří
rajhradského kláštera
Ke zpestření adventní a vánoční doby si Vás, Vaše blízké
a všechny děti
dovoluje pozvat rajhradská farnost

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.

