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Milí spoluobčané,
končí nám volební období, které vyvrcholí komunálními volbami do zastupitelstev
obcí ve dnech 10. a 11. října 2014. Při této příležitosti mi dovolte připomenout nejdůležitější
akce za uplynulé čtyřleté období:
- Byla dokončena rekonstrukce výstupu na nádraží včetně opravy povrchu vozovky
- Proběhla výměna hracích prvků na dětském hřišti
- Změnila se podoba webových stránek obce
- Čistírna odpadních vod – proběhla první etapa intenzifikace
- Podařilo se získat dotaci na akci ,,Regenerace veřejného prostranství'' – bude předána
koncem září
- Byl vybrán nový nájemce místní hospody
Nedílnou součástí byla také podpora kulturních, společenských a sportovních akcí,
které se již pevně zakořenily v naší obci . Bohužel i za tyto aktivity bylo zastupitelstvo
některými občany kritizováno.
Rozhodujícím činitelem a ukazatelem dobře vykonané práce současného zastupitelstva
budete právě Vy, občané naší vesnice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva za odvedenou práci
během volebního období 2010-2014, a Vám občanům přeji šťastnou ruku při volbě nového
zastupitelstva.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 8.9.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 21. zasedání ZO
2. plnění usnesení č. 20 ze dne 9.6.2014
3. žádost o prodej části pozemku dle KN p.č. 14
4. uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ s firmou
EKO- KOM, a.s.
5. poskytnutí neinvestiční dotace SK Popovice na turnaje dětí a mládeže v šipkách a stolním
tenise
neschvaluje:
1. žádost pana Roberta Kafky o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění turnaje ve stolním tenise
dospělých
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Oznamujeme Vám, že sauna bude otevřena od 1.11.2014 do 31.3.2014. Objednávky na tel.
č. 737305423.

2.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
považuji za nutné Vám poskytnout vysvětlující informaci, která vyplývá ze zájmu obyvatel i
některých kolegyň či kolegů z Vašich řad ve věci překladů pacientů mezi výjezdovými skupinami ZZS
JMK, p. o. při poskytování zdravotnické záchranné služby (ZZS) pro obyvatelstvo i návštěvníky
Jihomoravského kraje.
Důvodem překladů pacientů je zachování dostupnosti ZZS na spádovém území příslušné výjezdové
základny (doba odkrytí území obcí příslušné spádové oblasti je takto minimalizována). Zároveň je
pacient dopraven k vhodnému poskytovateli zdravotní péče v souladu se zákonem o ZZS při
minimalizaci času stráveného výjezdem pro přejímající výjezdovou skupinu (ta je pak dispozici k
poskytování ZZS ve své spádové oblasti). Pacient je překládán včetně transportní techniky a
přístrojového vybavení, řádně zajištěn i vůči klimatickým podmínkám. Zdržení je minimální a
spočívá pouze v předání a převzetí již stabilizovaného pacienta mezi zdravotníky, včetně předání
příslušné zdravotnické dokumentace. Sděluji, že jde o využití výhod standardního setkávacího
systému používaného jak všemi ZZS v ČR, tak v řadě případů i v zahraničí.
Výhod tohoto systému se ovšem využívá pouze v případech, kdy se jedná o lehčí úrovně postižení
zdraví pacientů. Zdůrazňuji, že v případech vážného poškození zdraví či ohrožení života pacientů
zajišťuje primární výjezdová skupina celý transport až k navazujícímu poskytovateli zdravotní péče.
V takovémto případě je pak k dalšímu pacientovi se zdravotním postižením či v ohrožení života
vysílána výjezdová skupina z další nejbližší výjezdové základny.
Ujišťuji Vás, že našim cílem a snahou je poskytovat občanům Jihomoravského kraje kvalitní
zdravotnickou záchrannou službu na vysoké odborné úrovni. Setkávací systém, jehož součástí je i
předávání pacientů ve vytypovaných lokalitách, k tomuto přístupu bezesporu patří. V případě, že
byste potřebovali získat další doplňující informace, neváhejte mne kontaktovat.
S pozdravem

Ing. Milan Klusák, MBA v.r. ředitel

PŘEKLADOVÁ MÍSTA ZZS JMK, p.o.
ÚO BRNO
Pohořelice → Brno
Překladové místo

Upřesnění

Bratčice

Pískovna

Mackovice

křižovatka

Rajhrad

Zdr. Středisko nebo benzinka
Tišnov → Brno

Překladové místo

Upřesnění

Kuřim

Poliklinika

Čebín

parkoviště
Ivančice →Brno

Překladové místo

Upřesnění

Rosice

STK

Bratčice

Vjezd do pískovny

Bohunice a nám. 28.října nevyužívají překladová místa
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3.



 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo
 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

 VYHLAŠUJE
 SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ











Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

29.9.2014
30.9.2014
1.10.2014

9.00-14.00
9.00-14.00
9.00-14.00

18.00-20.00

místo: OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

4.

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
4. října 2014
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
odpad
objemný
nebezpečný

od

do

obec

9:00

11:00 Popovice

stanoviště
u hospody

technika
Hák
Renault

kontejnery
30m3 abroll 1x

-4VELKOOBJEMOVÝ 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.
SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 3.10. – 5.10.2014 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.

5. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se
uskuteční od 24.10. do 26.10. 2014 na parkovišti před obecním úřadem
.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je organická hmota, která v sobě váže
spousty živin. Tuto hmotu je možné ve formě kompostu navracet zpět do půdy.
Patří do něj větve stromů, přírodní neupravené dřevo, listí, tráva, slupky a zbytky z ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky zeminy, hlína z květináčů,
spadané ovoce, piliny atd.
Do kontejneru nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhelný popel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, plasty, sáčky z vysavače, pleny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.
6.
Oznámení
o době a místě konání společných voleb do Zastupitelstva obce Popovice a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Starosta obce Popovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
podle § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Společné volby do Zastupitelstva obce Popovice a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se
Uskuteční:
dne 10. října 2014 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
dne 11. října 2014 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.

-52. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Popovice je:
v okrsku č. 1 – budova obecního úřadu
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR (tj. v případě, kdy nebude senátor zvolen
v prvním kole voleb) se bude konat:
dne 17. října 2014 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
dne 18. října 2014 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.
***************************************************************************
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
můžete označit 1 až 7 jednotlivých kandidátů křížkem v rámečku před jménem kandidáta,
můžete označit sdružení nezávislých kandidátů křížkem v rámečku před názvem sdružení
nezávislých kandidátů, tím je dán hlas kandidátům tohoto sdružení v pořadí dle hlasovacího
lístku v maximálním počtu 7.
CHYBNÉ HLASOVÁNÍ – neplatný hlas:
-

křížkem označeno více než 7 jednotlivých kandidátů
do úřední obálky vložen hlasovací lístek bez označení volební strany nebo kandidáta
hlasovací lístek není vložen v úřední obálce
přetrhnutý hlasovací lístek
do úřední obálky vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

7. Od ledna daň na staré účty nezaplatíte – zrušte staré příkazy!
Finanční úřad opakovaně a důrazně upozorňuje všechny poplatníky, že je žádoucí
zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně
identifikován cílový bankovní účet a zda například nezůstalo v trvalých příkazech nastaveno
původní číslo účtu.
Od 1. 1. 2015 již všechny platby zaslané na bankovní účty 199 bývalých finančních
úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Důsledkem pak může být například
nedodržení termínu pro placení daní ze strany poplatníka a související sankce.
Ke konci roku 2012 v souvislosti se zrušením zákona o územních finančních orgánech byly v
České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených
finančních úřadů. K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance
otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka prozatímně automaticky
převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické
bankovní účty finančních úřadů.
Správné číslo účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je 77628621/0710.
JUDr. David Stančík, tiskový mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
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8. Úřad práce ČR začíná opět intenzívněji využívat poukázky
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začne od září 2014 opět intenzivněji využívat pro výplatu dávek
pomoci v hmotné nouzi poukázky. Jejich prostřednictvím bude klientům vyplácet část
příspěvku na živobytí a část dávek mimořádné okamžité pomoci. V tomto duchu vydalo
Generální ředitelství ÚP ČR závazný pokyn všem svým kontaktním pracovištím. Toto opatření
má napomoci tam, kde by dávka mohla být nebo je používána k jinému účelu, než bude či už
byla poskytnuta. Smyslem dávek pomoci v hmotné nouzi je, v souladu s Listinou základních
práv a svobod, zajištění základních životních podmínek.
Úřad práce ČR uzavřel nové smlouvy s dodavateli poukázek, aby zajistil klientům co nejširší
možnosti jejich uplatnění. „Jedním z rozhodujících kritérií při výběru společností, které nám
poukázky dodávají, byla co nejširší síť jejich obchodních partnerů, u nichž je možné
stravenkami platit, včetně garance této sítě. V praxi to tedy znamená, že ji nebudou moci
omezovat,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
Opatření se týká pouze dvou nepojistných sociálních dávek ze systému pomoci v hmotné
nouzi, a to příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. V prvním případě může
Úřad práce ČR vyplatit ve formě poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené
hodnotě maximálně 65 % přiznané dávky. Forma výplaty mimořádné okamžité pomoci pak
může mít podobu peněžní nebo věcnou, případně kombinovanou. Záleží na typu dávky a dané
situaci.
Poukázky slouží k odběru potravin, základních hygienických prostředků, dětského a
lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi
základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových
výrobků.
Kromě výplaty části dávky věcnou formou, je alternativní možností dle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rovněž využití institutu
zvláštního příjemce. Tedy situace, kdy s poskytnutou dávkou hospodaří ve prospěch
oprávněného např. sociální pracovník.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

9. Vláda podpořila snazší výměnu průkazu pro handicapované
Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy
bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo
jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby
se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního
stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice.
6. a 7. září - tenisový den členů SK Popovice a dětí
Čtyřhra smíšené páry – hlavní soutěž:
1. místo – Schwarzová Kristýna, Drahoš Jiří
2. místo - Svobodová Dominika, Machač Přemysl
3. místo - Schwarzová Tereza, Vrbka Michal
4. místo – Bednářová Lenka, Bednář Jiří
5. místo - Schwarzová Petra, Nutil David
6. místo - Kafková Alice, Kafka Robert
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Čtyřhra dětí 10 – 15 let:
1. místo – Tereza Bednářová, Nikola Schwarzová
2. místo – Katka Drahošová, Michal Klier
3. místo - Katka Hlivová, Lenka Kovářová
4. místo – Petr Klier, Jakub Kafka
Dvouhra děti do 10-ti let :
1. místo – Lukáš Kroupa
2. místo – Alexandra Mazurek
3. místo – Tereza Kafková
4. místo - David Kovář
Čtyřhra mužů:
1. místo – Drahoš Jiří, Pařez Martin
2. místo – Vrbka Michal, Nutil David
3. místo – Zigmund, František, Svoboda Ladislav
4. místo - Machač Přemysl, Schwarz Erik
5. místo - Starnovský Vladimír, Bednář Jiří
seznámil Jiří Drahoš, předseda SK
*********************************
Starosta obce Popovice
zve všechny na

9. ročník
TURNAJE V KUŽELKÁCH
jednotlivců, (v kategorii ženy – muži)

O PUTOVNÍ POHÁR
a další ceny,
který se bude konat 4. října 2014 od 17.00 hod. na kuželně
ženy od 17.00 hod
muži od 18.00 hod (poslední přihlášky čtvrt hodiny před začátkem)
Startovné 50,- Kč
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Starosta obce Popovice
zve všechny děti
na

7. ročník
TURNAJE V KUŽELKÁCH
O PUTOVNÍ POHÁR
a další ceny,
který se bude konat 5. října 2014 na kuželně
Děti budou soutěžit ve 2 kategoriích podle roku narození:
ročníky 2004 – 2009 začátek v 9.00 hod.
ročníky 1998 – 2003 začátek v 10.30 hod.
****************************

Hospůdka Popovice děkuje všem návštěvníkům divadelního představení „divadla Paravánek“.
Těšíme se na další společné akce.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
30.11.2014
NA
XI. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
U OBECNÍHO ÚŘADU
PROGRAM:
- od 13 hod. do cca 15 hod. výroba vánočních ozdob v sále hospody Popovice pro děti do 15
let. Závazné přihlášky přijímá paní Kateřina Kuglerová, tel. 606 524 823 do 17.11.2014.
Potvrzení účasti nutné!!!!! (z důvodu nákupu dostatečného množství materiálu)
- lampiónový průvod obcí, sraz u kapličky v 16.30 hod.
- rozsvícení vánoční výzdoby
- děti, které přednesou básničku, nebo písničku obdrží malý dárek
- občerstvení
*************************************

Mateřské centrum DOMA

Kroužky pro děti i dospělé
Kroužky zahajují od 8.9.2014 !!!

Akce
Pohádky

Herna

Hlídání dětí

Kde? Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice
Tel: 731 610 345
: Mateřské centrum Doma

WWW. MCDOMA. CZ

**********************************
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Jak se co nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory Akátový dům. Jedná
se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se sociální péčí. O výhodách a
přínosech Akátového domu pro seniory jsme si povídali s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového
dom u:
Na začátek otázka, která mě osobně zajímá – proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, že jim strom
v letních dnech poskytne příjemný stín.
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři
mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez
pocitu, že jsou na někom závislí.
Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři mohou, ale
nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a
pečovatelky, které jsou připraveny se vším pomoci.
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze
takové sociální služby, o které mají zájem a které skutečně
potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče
v samostatném pokoji stojí 7.750,- Kč za měsíc.
A nakonec, co by jste popřála Akátovému domu a jeho obyvatelům.
Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si podzim života
užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou spokojení jak jeho obyvatelé,
tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají.
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455 ; e-mail: info@senbydleni.cz
www.senbydleni.cz

Program Památníku písemnictví na Moravě na měsíc říjen 2014
15. října 2014, 17.00 hod.
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
StřeDění: Ivan Petlan
Autorské čtení básníka, překladatele, organizátora kulturních akcí a informatika v jedné osobě.
22. října 2014, 16.00 hod.
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Ať žije republika!

- 11 Tradiční slavnostní odpoledne připomene nejen významný den v českých a šířeji československých
dějinách, ale poskytne také příležitost pro vyhlášení devátého ročníku literární soutěže Skrytá paměť
Moravy. Prostřednictvím autorského čtení zavzpomínají mladí ocenění autoři na letošní ročník.
24. října 2014 – 7. prosince 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Grahamovy noty a Janáčkův klavír
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Moravě k janáčkovskému jubilejnímu roku a je
chápána jako pocta tomuto tvůrci. Partitury Leoše Janáčka mají výrazný, byť nezamýšlený výtvarný
náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava v Památníku grafická, hudebně-výtvarná díla Petera
Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše Janáčka, který bude znít výstavním prostorem.
Trvají výstavy:
9. dubna – 19. října 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Od Ferdy po Jonatána
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava o populárních i méně známých
postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich autorech, kteří se prostřednictvím zvířecího světa
snažili a snaží rozveselit a případně také poučit (nejen) nejmenší čtenáře.
29. července – 19. října 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Knižní ilustrace Josefa Kremláčka: Mezi vodníky a indiány
Série výstav surrealistické skupiny Stir up vrcholí ukázkou prací jednoho z jejích členů – třebíčského
akademického malíře Josefa Kremláčka, který ilustroval již na 60 knih.
15. května – 30. října 2014
Výstava vznikla ve spolupráci Moravské zemské knihovny, Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, Benediktinského opatství, Muzea Brněnska – Památníku písemnictví na Moravě aj.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše
Výstava představuje benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní
a vědeckou instituci. Velké věci si žádají nadšení a záštitu. Rozšiřování klášterní knihovny, sbírky
umění, přírodovědné bádání, nejnovější architektura. Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval
od středověku do 20. století.
**********************************************

POZVÁNKA NA MUZIKÁL „VÁNOČNÍ KOLEDA“
v sobotu 13.12.2014 v 18 hod. v divadle Studio DVA v Praze
Výpravný příběh Vánoční koleda, na motivy proslulé povídky Charlese Dickense představuje
neopakovatelný zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu. Nechte se unést atmosférou
a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. století. Stanete se svědky přeměny,
vykoupení a nápravy mrzoutského nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném podání Karla
Rodena. V roli ducha Vánoc se představí Ivana Chýlková. Za doprovodu živého orchestru
Kryštofa Marka zazpívají David Koller, Zuzana Mauréry a Marina Vyskvorkina.
Délka představení: 2 hod. 10 min. včetně přestávky
Doporučení: pro děti od 7 let
Cena představení: dle usazení, vždy 50% sleva (cca 300 – 350,- Kč)
Doprava: zdarma
Závazné objednávky přijímá paní Pokorná do konce měsíce října, osobně, nebo tel.
604 484 483
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Pan senátor Ivo Bárek se těší na osobní setkání s vámi, a to ve čtvrtek 2.
října ve 12 hodin před Obecním úřadem – u dětského hřiště. Příjďte se ho
zeptat na to, co Vás zajímá.

- 13 -

- 14 –

INZERCE

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.

