POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 1
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Vážení spoluobčané,
skončila zima, jaro odkrylo všechny nečistoty a mnozí z Vás se na mně obracejí, jelikož jsou
nespokojeni s čistotou v naší obci a stavem okolí vůbec. Zvlášť jeden z dopisů byl velmi
podnětný, a proto na něj reaguji formou příspěvku do obecního zpravodaje a ne jen odpovědí
pisateli.
První z připomínek se týkala stavu opěrných zdí na nově budované lávce pro pěší u
nádraží. Stavba ještě nebyla dokončena a zdi už jsou „počmárané“. Není to pěkná vizitka
obce, ale se sprejery si ví rady málokterá obec, někde jim vyčlení plochy pro to, aby mohli
svá „veledíla“ realizovat, někde se snaží jejich výtvory naopak soustavně likvidovat. Pěkným
příkladem jak dát prostor sprejerskému umění je opěrná zeď na ulici Absolonově v Brně
Komíně. Zde jsou ztvárněny některé postavy z brněnské kultury a oko na ní se zalíbením
spočine. Nejsem si ale jistá, jestli bychom se touto cestou měli ubírat, přece jen je zde riziko,
že by takové dílo bylo zničeno. Dalším řešením jak opěrné zdi zakrýt by mohlo být jejich
ozelenění stálezelenými popínavými rostlinami. Výhodou je jejich malá náročnost a hlavně
odolnost vůči výtvorům nezvaných „umělců“.
Čistota a pořádek v obci: Toto téma je diskutováno nejen na veřejných a pracovních
zasedáních zastupitelstva, ale i mezi občany. Kupodivu všichni vědí, jak vše zajistit, jak by se
měli ostatní chovat. Problém je, že jen málo občanů své chování přizpůsobuje svým
požadavkům a tak se neustále setkáváme s tím, že Ti, kteří uklidí i před plotem a nejen na
svém pozemku jsou terčem posměchu, zatímco občané, kteří za plot své zahrady vyvezou
stavební suť nebo jiný odpad jsou téměř nedotknutelní a ještě je snaha je omlouvat. Vždyť to
přece rybáři uklidí…
Rovněž stavebníci přispívají ke znečištění obce. Chápu, že žádná stavba se neobejde
bez bláta, stavebního odpadu, odpadních obalů. Ale zároveň se domnívám, že dělníci
pracující na stavbách by měli mít jako jednu ze svých pracovních povinností úklid tohoto
odpadu na místo, odkud nehrozí jejich rozšiřování do okolí. Součástí stavebních prací bývají i
práce zemní, spojené se znečištěním chodníků a silnice blátem. Zde je ovšem povinností
řidiče aby vozidlo očistil, vždyť mu to nařizuje vyhláška.

-2A co bude následovat po stavbě? Přece požadavek vůči obci, aby opravila chodník
před stavbou, který je poškozen vjezdem těžkých nákladních aut a pracovních strojů. Toto by
ovšem mělo být provedeno na náklady stavebníka, protože povinnost neničit obecní majetek
porušil on, resp. dodavatel jeho stavby.
Také neustále se množící hromádky exkrementů jsou, zdá se, nekončícím problémem.
Majitelé malých psů se vymlouvají na majitele těch velkých a naopak. Pokud opravdu nepatří
exkrementy psům našich občanů, nezbývá, než si myslet, že své psy chodí do Popovic venčit
lidé z okolních vesnic. Ovšem to by zástupci jedné či druhé skupiny majitelů nesměli být
nikým spatřeni. Papírové sáčky na exkrementy rozmístěné v obci zdá se nepomáhají. Možná
také změna systému rozdávání sáčků – při placení poplatku by mohla přinést změnu. Pokud
ne, nebo by nebylo toto řešení považováno za vhodné, pak by mohlo být řešením jen zvýšení
poplatku za držení psů, když už obec musí vynakládat prostředky na úklid po nich.
Jeden z dotazů se týkal také plánovaného parku u rybníka. Momentálně je zde skládka
zeminy (bohužel, někdy také její směsi se stavební sutí), ta bude využita jako základ
budoucích terénních úprav. Věřte, že po výsadbě bude z tohoto nyní nepřívětivého koutu
pěkné místo k relaxaci. Pokud k sobě budeme ohleduplní a park se nestane místem
k odhazování odpadků.
Některé občany trápí stav veřejného osvětlení v naší obci. K tomu mohu říct snad jen
tolik, že zastupitelstvo tento problém řeší a jedná se momentálně o výběru vhodného typu
svítidel s ohledem na ekologické požadavky a finanční možnosti obce, zejména pak možnost
využití některého z dotačních titulů. Takto by se ušetřily prostředky, které by bylo možno
následně využít pro financování dalších potřebných akcí.
Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 28.12.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
likvidace komunálních odpadů.
2. rozpočtové provizorium na rok 2011
3. přílohu ke smlouvě o zajištění poskytování pečovatelské služby uzavřené s městem
Židlochovice
4. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno.
pověřuje:
1. starostu obce provedením rozpočtového opatření v závěru roku 2010.
zvolilo:
1. členy kontrolního a finančního výboru
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

-3USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 8.3.2011
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření 3/10 provedené starostou obce koncem roku 2010 na základě
pověření zastupitelstva obce ze dne 28.12.2010.
2. inventarizaci majetku obce za rok 2010
3. žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací
4. cenu vodného na rok 2011
5. uzavření smlouvy o dílo na zpracování územně plánovacího podkladu na akci „Územní
studie Popovice“
6. rozpočet na rok 2011
7. dodatek č. 1 ke smlouvě „Regenerace veřejného prostranství v obci Popovice“ s Ing. Evou
Doležalovou
8. záměr vybudovat přes potok Bobrava lávku pro pěší a cykloturistiku.
bere na vědomí:
1.zprávu finančního výboru
odložilo:
1. projednání žádostí o udělení výjimky v územním plánu sídelního útvaru Popovice a žádosti o změnu
územního plánu do zpracování „územní studie Popovice“.
starosta seznámil:
1. s podmínkami přijímání dětí do mateřských škol
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

Hospodaření v roce 2010 a ROZPOČET NA ROK 2011
NÁZEV
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
pol. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
pol. 1337 – Poplatek za likvidaci kom. odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
Pol. 1343 – poplatek za užívání veř. prostranství
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. 2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol.4111 – Neinvest.příj.transfery z všeob. pokl.
Správy stát. rozpočtu

HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2010

ROZPOČET 2011

382.622,05

400.000,--

886.699,06

900.000,--

42.265,96

45.000,--

338.278,09
20.124,-782.337,-0,--

350.000,-1.000.000,-800.000,-3.000,--

0,--

2.000,--

108.682,-10.600,-2.250,-80.000,--

115.000,-10.600,-6.000,-80.000,--

31.781,-64.450,-128.131,-16.800,-35.554,--

40.000,-80.000,-130.000,-16.800,-0,--

pol. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. Vztahů
§ 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
§ 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
§ 3633 pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního
hmotného dlouhodobého majetku
§ 3639 pol. 2119 – Příjmy z vlastní činnosti jinde
nespecifikované
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již
zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých
věcí
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a
dividend
§ 6402 pol. 2226 Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 2141 – Vnitřní obchod
§2212 – Silnice
§2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě
§ 2241 – Železniční dráhy
§2310 – Pitná voda

86.100,--

70.500,--

1.313,--

1.400,--

1.110,-20.000,--

3.200,-11.000,--

8.585,--

20.000,--

242.370,--

250.000,--

0,--

500,--

0,--

500,--

1.200,--

2.000,--

8.260,--

10.000,--

12.000,--

12.000,--

85.389,--

0,--

2.982.200,--

0,--

500,--

500,--

18.167,-45.768,-4.288,--

18.200,-100.000,-10.000,--

34.451,50

35.000,--

2.340,--

3.000,--

700,--

2.000,--

800,--

1.000,--

179.841,10
0,--

180.000,-20.000,--

34.938,--

20.400,--

6.700.894,76

4.749.600,--

1.600,-83.926,60
675.859,-16.200,-3.401,-4.689.648,10
15.447,--

1.600,-50.000,-50.000,-17.600,-0,-3.000.000,-405.400,--

§2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
§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
§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
§ 6114 – Volby do parlamentu ČR
§ 6115 – Volby do zastupitelstev územně
samosprávných celků
§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 CELKEM

361.840,--

1.200.000,--

0,-31.000,--

50.000,-31.000,--

90.043,-0,-0,--

70.000,-21.000,-5.000,--

0,-0,-54.264,--

500,-1.000,-80.000,--

59.007,28
38.000,-32.295,-27.500,-0,-81.191,42
25.000,-98.870,-3.520,-132.970,-8.277,-113.733,-35.196,-417.621,50
38.000,--

67.000,-30.000,-100.000,-15.000,-50.000,-100.000,-35.000,-0,-0,-50.000,-20.000,-150.000,-40.000,-1.100.000,-45.000,--

7.000,-310.862,-11.473,-11.427,--

7.000,-350.000,-0,--

529.899,94
6.684,--

600.000,-10.000,--

18.593,-20.124,-5.936-8.056.408,84

18.600,-1.000.000,-12.700,-8.783.400,--

INFORMACE PRO OBČANY:
1. I v letošním roce se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo 9.475,- Kč.
Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a
pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně
slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.
Peněžité dary z loňské sbírky byly využity prostřednictvím Oblastní charity Rajhrad na
projekty:

-6- humanitární sbírka lidem postiženým zemětřesením na Haiti v lednu 2010
- přímá pomoc lidem postiženým povodněmi v severních Čechách v srpnu 2010
- zkvalitnění a rozšíření služeb Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby Rajhrad
- podpora činnosti Dobrovolnického centra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě
- rekonstrukce prostor pro nově vznikající Nízkoprahové centrum pro mládež
v Židlochovicích
- rozšíření volnočasových aktivit Centra mládeže v Těšanech
- podpora činnosti farní charity Oslavany v pomoci sociálně slabým a aktivitách pro mládež
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2011 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí
ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:
- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
- Charitní pečovatelská služba Rajhrad
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních
charit a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří jste vlídně přijali koledníky,
otevřeli svá srdce a štědré dlaně a pomohli tak mnoha potřebným a lidem v nouzi.

2. Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů Popovice

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
14. května 2011
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.

odpad
objemný
nebezpečný

od
9,00
9,00

Do
obec
11,00 Popovice
11,00

Stanoviště
u hospody
u hospody

technika
Hák
Renault

kontejnery
20m3 abrol 1x

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

-7ZPĚTNÝ 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 13.5.. - 15.5.2011 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.
3. Od 6. dubna 2011 bude pro občany Popovic každou středu od 18.00 – 18.30 hod. otevřena
skládka trávy za místní čistírnou odpadních vod. Jiný termín je možné si domluvit na tel.
737542399.
4. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

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 přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

ve dnech:

místo:

Sbírka se uskuteční:
9.5.2011
8.30 – 14.00
18.00 – 20.00
úterý
10.5.2011
8.30 – 14.00
středa
11.5.2011
8.30 – 14.00
OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
pondělí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

-85. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Popovice za rok 2010
Přehled trestné činnosti na teritoriu obce Popovice v období od 1.1.2010 do 31.12.2010
Celkem bylo v uvedeném období šetřeno na teritoriu obce Popovice 5 trestných činů.
Skladba trestných činů:
krádeže věcí z vozidel
krádeže prosté,
podvodné jednání
Přehled spáchaných přestupků na teritoriu obce Popovice za období od 1.1.2010 do
31.12.2010.
Celkem byly za uvedené období šetřeny v obci Popovice 3 přestupky
Skladba přestupků:
Přestupky proti majetku
K tomuto bylo v obci Popovice řešeno v blokovém řízení 12 přestupků v dopravě.
Policie ČR, Obvodní oddělení Policie Rajhrad
6. Rádi bychom Vás informovali o možnosti využití služeb tzv. „obecního kominíka“, který
bude v naší obci provádět zákonnou kontrolu komínů a vystaví každému revizní zprávu.
Oslovili jsme cca 10 mistrů kominických, kteří v současné době zasílají nabídky, které
následně zastupitelstvo obce vyhodnotí.
Výhodou tohoto řešení bude osobní znalost kominíka a snížení nákladů rozpočítáním
cestovného mezi počet denně obsloužených domácností.
Další informace Vám podáme, až po vyhodnocení nabídek.
7. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí oznamuje:
Transformace ZVHS
V souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních
podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do
státního podniku Lesy České republiky si vás dovolujeme seznámit s podstatnou částí
metodického pokynu ministerstva zemědělství k této transformaci.
Důvod a důsledky transformace
S cílem posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů v
hydrologických povodích České republiky je realizována na Příkaz ministra zemědělství č.
27/2010, čj. 27624/2010 - 10000 ze dne 16.9.2010 transformace Zemědělské
vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí
Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky.
Správu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, a to hlavních melioračních zařízení
a souvisejících čerpacích stanic, bude zajišťovat zbytková organizace ZVHS.
Zemědělská vodohospodářská správa vykonávala působnost ve veřejné správě, jejíž obsah a
rozsah je upraven právními předpisy. Vodoprávní úřady mají povinnost s dostatečným
předstihem uvědomit nejen dotčené osoby, které jsou účastníky vodoprávních řízení, ale i
širokou veřejnost o změnách, a to o zániku kompetence Zemědělské vodohospodářské správy
a vzniku kompetence státních podniků Povodí nebo státního podniku Lesy České republiky ve
vodoprávních řízeních.

-9Zejména k podání přiměřeného poučení pro vyřizování podání, osvědčení, dotazů atd. ve
vodoprávních řízeních je nutno, aby všechny vodoprávní úřady podaly příslušným úředním
osobám, které vykonávají úkony orgánů v přenesené působnosti a v samostatné působnosti,
přesné a vyčerpávající informace o dopadu změn vzniklých transformací.
Příkladný výčet převzetí působnosti ve vodoprávních řízeních
Státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost
Zemědělské vodohospodářské správy v oblastech upravených vodním zákonem nejméně v
tomto rozsahu:
> vydávání vyjádření k vypouštění odpadních vod (§ 15a odst. 2 písm. e),
> plnění povinností vlastníků vodních děl (§ 59, 62),
> povinnost připravit podklady pro vedení dokumentace o stanovených záplavových
územích (§ 66 odst. 6),
> oznámení nebezpečí zvláštní povodně (§ 73 odst. 3),
> zajištění povodňových zabezpečovacích prací ( 75 odst. 3),
> plnění úkolů při ochraně před povodněmi ( § 83, 84, 85, 86 odst. 3),
> podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona se stanou účastníkem řízení, kdy se řízení
dotýká vodního toku (§ 43, 45, 47, 48, 49, 54 odst. 5),
> vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení právních předpisů pro
činnost správních úřadů.
Transformace se uskutečnila ke dni 1. ledna 2011.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
8. „REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI POPOVICE“ – park za
rybníkem
Celková koncepce řešení:
Prostor je v přímé návaznosti na volnou krajinu i urbanizované prostředí, z tohoto pohledu
tedy tvoří přechodovou zónu s velkým potenciálem rozvoje pro krátkodobou rekreaci
obyvatel Popovic. Stávající terénní vyvýšenina tvořená navážkou zeminy totiž nabízí krásné
pohledy na panorama sousedního Rajhradu, bažantnici a sousední rybníky. Z těchto důvodů
návrh území nijak neohraničuje, nevymezuje vůči okolním plochám barierami keřů či liniemi
stromů. Myšlenkou je plynulé navázání na okolní prostředí.
Dominantou celého prostoru bude terénní vyvýšenina elipsovité základny o výšce cca 3 m,
která bude vymodelována ze stávající navážky terénu. Výrazným prvkem na její kruhovité
náhorní plošině bude rozložitý kvetoucí strom – třešeň. Zde bude možno spočinout na
sedacích dřevěných hranolech. Rozmístění hranolů v soustředných kruzích směrem od
náhorní plošiny dál do prosotru vychází z myšlenky kruhů na vodní hladině. Přístup na
vyhlídku bude umožněn pomocí travnatých schodů komponovaných na osu kopec – rybník.
Schody budou umožňovat i sezení.
V hlavní kostře kompozice dále dominují skupiny stromů rozmístěné ve skupinách
v rovnoběžných směrech s okrajem lesa. Navozují tak dojem postupného rozvolňování
lesního komplexu bažantnice směrem k obci. Toto členění podporují záhony vysokých druhů
travin, které evokují atmosféru blízkosti vodní plochy. Traviny budou v jedno druhových
skupinách rozčleňovat prostor v návaznosti na cestní síť, přičemž hlavní pohled z vyvýšeného
kopečku zůstane nerušen, zachován a pohled na vyhlídku i z ní bude tímto ještě umocněn.

- 10 Kompozici cest bude tvořit jednoduchá cestní síť tvořená okružní trasou s odbočkou na
vyhlídkový kopec. Diagonální spojnici okruhu bude zajišťovat šlapáková cesta. Rovnoběžně
s ní bude vedena i odbočka na vyhlídku.
Jednotlivé skupiny stromů budou sloužit nejen k příjemnému posezení v jejich stínu, ale
budou také umocňovat hlavní průhledy do okolí. Druhová skladba bude vycházet
z přirozených podmínek stanoviště lužního lesa.
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti RYS Popovice:
RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 21. KVĚTNA 2011
ZAČATEK V 6.00 hod.
UKONČENÍ VE 13.00 hod.

V PRŮBĚHU ZÁVODŮ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT RYBÍ
SPECIALITY, KLOBÁSA Z UDÍRNY A NA ROŽNI, PIVO
JAKO KŘEN.
PO VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH RYBÁŘŮ BUDE LOSOVÁNA
TOMBOLA

RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let NA RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 28. KVĚTNA 2011
ZAČATEK V 7.00 hod.
UKONČENÍ V 11.00 hod.
Před zahájením závodů budou k dispozici k zapůjčení rybářské pruty.
Soutěžit se bude v počtu ulovených ryb o hodnotné ceny, vše za podpory
Jihomoravského kraje a Obce Popovice.
Pro všechny účastníky závodu a hosty bude připraveno občerstvení.
PETRŮV ZDAR

- 12 Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů :
Děti (organizoval Jiří Drahoš a Petra Schwarzová)
Šipky :
1. Michal Šubert
2. Tereza Schwarzová
3. Veronika Veverková
4. Ondřej Drahoš
5.-6. Kristýna Schwarzová
Tereza Bednářová
7.-8. Anna Sedmidubská
David Nutil
9.-15. Katka Hlivová
Vítek Veverka
Kamila Bednářová
Petr Klier
Michal Klier
Nikola Schwarzová
Katka Drahošová
Pořadí není důležité, hlavní je zájem o sport.

stolní tenis:
1. Tereza Schwarzová
2. Kristýna Schwarzová
3. David Nutil
4. - 5 Kamila Bednářová
Tereza Bednářová
6. Katka Hlivová
7. Michal Šubert
8. Vítek Veverka
9. Veronika Veverková
10. Nikola Schwarzová

Důležité body z valné hromady sportovního klubu SK Popovice konané dne 8.1.2011
- volba výboru
Předseda
Místopředseda
Hospodář

: Jiří Drahoš
:Vladimír Starnovský
: Petra Schwarzová

- bylo dohodnuto:
Bude opravena podlaha v buňkách
Bude dokončena oprava elektroinstalace
Bude provedena výměna zámků a klíčů
Na kurtech je zakázáno hrát nohejbal – jen výjimečně při jednorázových akcích
Počet brigádnických hodin : 10 - platí pro muže,
5 – ženy a děti do 18 let
Za neodpracovanou hodinu je poplatek 200,- Kč
Termín brigád je podle počasí v dubnu
Jiné termíny :
- 4. června - utkání svobodní – ženatí po dětském dnu
- 3. září – tenisový den
- 14. ledna 2012 – členské schůze + zaplacení členského pro rok 2012
vše podstatné na : http:/www.skpopovice.eu
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda
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Prodejna potravin Popovice oznamuje,
že objednávky na velikonoce budou přijímány do středy 20. dubna (dopoledne)
objednat lze:

- studená kuchyně (saláty, pomazánky, chlebíčky)
- cukrářské výrobky (zákusky-kuřátka, beránky, mazance, biskubské chlebíčky aj.)
- pečivo (chleba, rohlíky, veky) na pátek 22.4. a sobotu 23.4.2011
- knedle
- uzeniny
Dále přijímám objednávky na pečivo na úterý 26. dubna.

Přeji Vám příjemné prožití jarních svátků

Eva Pokorná

*********************************
Firma OVO-IMONT, spol. s r.o. oznamuje, že:
v úterý 5.dubna přijede do naší obce prodejce ovocných stromků a sazenic. V nabídce budou jabloně,
hrušně, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky klasické i rezistentní, rybíz, angrešt a sazenice
stolních odrůd vinné révy a růží. Všechny druhy stromků a keřů budou mít certifikát kvality a
kořenový zábal.
Dále budou v nabídce jablka ,cibule, konzumní brambory ,hnojiva NPK, ledek a cererit za výhodné
ceny, substráty, postřiky a krmiva pro slepice a králíky.
Prodej se uskuteční v 18,45 hod. u obecního úřadu.
**********************************

Hledám rodinný dům se zahradou v obci Popovice a okolí. Děkuji za nabídky.
Tel.: 732 876 194.
*******************************
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