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Vážení a milí spoluobčané, sousedé
po horkém a suchém létu, které si užili hlavně ti nejmenší, přichází podzim v podobě babího léta. V obci
právě probíhá plánovaná výměna lamp veřejného osvětlení, která bude mít pro obec hlavně ekonomický
přínos. Zároveň by měla být obec lépe osvětlena a tím pádem bezpečnější a nakonec i po stránce estetické
bychom měly být spokojeni.
Dále bych Vás chtěl informovat o připravované akci " Propojení rychlostní silnice R52 s dálnicí D2 v
prostoru Rajhrad - Modřice - Chrlice". Tato akce je ve stádiu přípravy technické studie, kterou
připravuje PK OSSENDORF s.r.o. pro ŘSD ČR. Studie řeší dvě varianty:

-2A - vedoucí od MÚK Rajhrad západně od průmyslové zóny „Na Bobravě“ až po silnici II/152 u Želešic.
Zde umožňuje připojení výhledové Jihozápadní tangenty a stáčí se do polí pod Modřicemi a ČOV. Na
dálnici D2 se připojuje u Chrlic.
B - vedoucí od MÚK Rajhrad východně od smíšené zóny Na Bobravě, míjí relativně natěsno severně
Popovice, stáčí se k Rebešovicím až po dálnici D2, na níž se připojuje v místě podjezdu silnice III/41614
mezi Rebešovicemi a Chrlicemi.
Všechny dotčené obce byly vyzvány k vyjádření se k těmto variantám. Vyjádření obce Popovice je níže
uvedeno:
„Stanovisko obce Popovice k akci: „Technická studie R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad –
D2 Chrlice II“.
Varianta A – vedoucí od MÚK Rajhrad západně od průmyslové zóny Na Bobravě až po silnici II/152 u
Želešic. Tato varianta nenarušuje ve větší míře k.ú. Popovice u Rajhradu, zachová celistvost krajiny i
potoka Bobrava. Obec Popovice nebude zasažena již tolik dnes nadlimitně znečištěným ovzduším.
Varianta je pro obec Popovice přípustná.
Varianta B – vedoucí od MÚK Rajhrad východně od smíšené zóny Na Bobravě kříží železniční trať
Brno-Břeclav, potok Bobravu a řeku Svratku. Nachází se již v blízké vzdálenosti zastavěného území obce
Popovice. Zde se dle studie předpokládá zvýšené zatížení obce hlukem (dnes již výrazně R52 a D2) a
znečištěným ovzduším (převládající severozápadní větry). Z těchto důvodů obec Popovice zásadně
nesouhlasí s uvedenou variantou.
U obou variant se jedná o zcela novou situaci, kdy silnice R52 je odkláněna z prostoru Rajhrad – Modřice
– D1 (Brno-centrum) na trasu Rajhrad – Chrlice – D2. O tomto řešení nelze definitivně rozhodnout do
doby, než bude vyjasněna dopravní funkce tohoto zcela nového řešení.
Žádáme PK Ossendorf, s.r.o., aby doplnila svoji studii o vyjasnění dopravní funkce navrhovaného řešení
a doložila, zda se nejedná o další zvýšení tranzitní dopravy do Brna.“
S přicházejícím zimním obdobím máme spojeno užívání obecní sauny. Letos se otevření sauny
odkládá na prosinec z důvodu stavebních úprav Obecního úřadu. Přesné datum bude upřesněno formou
sms zprávy.
Přeji všem krásné babí léto.

František Maxián, starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.6.2015
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 6. zasedání Zastupitelstva obce Popovice
2. rozpočtové opatření č. 2/15
3. zadávací dokumentaci na zpracování projektové dokumentace, výzvu k podání nabídek na akci „Zkapacitnění a
modernifikace ČOV Popovice“
4. výběr hodnotící komise: Akci „Revitalizace nasvětlení komunikací obce Popovice“ bude realizovat firma ENERGY
Solutions and Savings, s.r.o., Olomouc s nižší nabídkovou cenou, která činí 458.842,- Kč vč. DPH
5. uzavření Smlouvy o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace nasvětlení komunikací obce Popovice“ s firmou
ENERGY Solutions and Savings, s.r.o., se sídlem Olomouc. Hodnota díla činí 458.842,- Kč vč. DPH
jmenuje:
1. komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi k akci „Zkapacitnění a modernifikace ČOV Popovice“
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 5 ze dne 25.5.2015
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Oznamujeme Vám, že na území naší obce probíhá plošná deratizace. Na veřejných prostranstvích jsou
nástrahy ukládány do jedových staniček. Do kanalizační sítě budou dávány voskové nástrahy. Proto
žádáme občany, aby v tomto období dbali zvýšené opatrnosti na domácí zvířectvo, psy atd. Nástrahy
k individuální potřebě jsou vydávány na Obecním úřadě Popovice. Bylo by dobré, aby v uvedeném
období byly nástrahy na hlodavce kladeny v co největší míře tj. v každé domácnosti, neboť tak je
zabezpečena největší účinnost komplexní deratizace obce.
Plošnou deratizaci bude v letošním roce provádět firma Pařez, zdravotně technické služby.

2.

AVE komunální služby a.s.
MOBILNÍ SVOZ ODPADU
24. října 2015
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
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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
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 23.10. – 25.10.2015 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.

-43. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se uskuteční od
23.10. do 25.10. 2015. Jeden kontejner bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem a druhý na
parkovišti u hřiště.
.
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.

4.



 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
ČTVRTEK

26.10.2015
27.10.2015
STÁTNÍ SVÁTEK
29.10.2015

9.00-14.00
9.00-14.00

18.00-20.00

9.00-14.00

místo: OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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5. Rozšíření působnosti Městské policie Židlochovice a měření rychlosti vozidel stacionárním
radarem v obcích
Od 01.09.2015 začala Městská policie Židlochovice plnit úkoly na základě veřejnoprávní smlouvy dle
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zvláštního zákona a dalších
předpisů ve městě Rajhrad a v obcích Holasice, Popovice, Rajhradice a Opatovice.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
• podílí se na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností činí opatření k jeho obnovení,
• podílí se na prevenci kriminality v obci,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.
Kontakt na strážníka Městské policie Židlochovice pro dané obce: 734 365 018. V případě nepřítomnosti
hlídky městské policie se prosím obracejte na Obvodní oddělení Policie ČR v Rajhradě.
Za účelem zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, byly navrženy starosty výše uvedených obcí a následně schváleny Policií České
republiky úseky, kde budou od 01.10.2015 umístěny stacionární měřiče rychlosti vozidel. Jedná se o
úseky na pozemních komunikacích v Rajhradě na ulici Masarykova a Stará pošta, v Rajhradicích na ulici
Hlavní, v Holasicích na ulici Brněnská. Jde především o místa v blízkosti škol a přechodů pro chodce, a
dále i o místa se zvýšeným pohybem občanů.

6. Prázdniny z pohledu Policie ČR
Vyhodnocení letních prázdnin z pohledu Policie ČR se uskutečnilo na tiskové konferenci za účasti
prvního náměstka policejního prezidenta plk. Martina Vondráška. Rozebírána byla problematika dopravy,
veřejného pořádku i prevence v různých oblastech.
Plk. Vondrášek ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost policistů jak na úseku dopravy, tak i po
stránce veřejného pořádku. „Policisté v rámci letních prázdnin realizovali 263 dopravně bezpečnostních
akcí, při kterých řešili téměř 32 000 přestupků. Podíleli se také na zajištění bezpečnosti 314 hudebních
festivalů o různém počtu návštěvníků a stranou pozornosti policistů pořádkové policie nezůstala ani
problematika podávání alkoholu mládeži,“ uvedl plk. Vondrášek.
V období letních prázdnin šetřila Policie ČR celkem 16 102 dopravních nehod, při kterých 150 lidí
zemřelo a 564 bylo těžce zraněno. Zaznamenáváme tak nárůst ve všech základních oblastech dopravní
nehodovosti, mimo počtu lehce zraněných. Mezi nejčetnější příčiny dopravních nehod patří nevěnování
se plně řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti a nesprávný způsob jízdy.
„Negativním fenoménem prázdninového období bylo především velké množství tragických dopravních
nehod s větším počtem usmrcených osob. Potvrdila se tak rizika, na která jsme upozorňovali před
prázdninami, a to především nevěnování se řízení vozidla a nepozornost, což stálo za velkou částí těchto
tragických nehod,“ doplnil ředitel služby dopravní policie plk. Tomáš Lerch. Velkou měrou se
nanegativním trendu aktuálního vývoje dopravní nehodovosti o prázdninách projevilo i ne vždy
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12 osob.
Po stránce pořádkové policie byly prázdniny především ve znamení zajištění veřejného pořádku v rámci
různých hudebních produkcí a také dohledu nad zákazem podávání alkoholu mládeži. Na zajištění
bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci konání hudebních festivalů se o prázdninách podílelo téměř 6
000 policistů. „I přesto, že jsme na naprosté většině akcí umožňovali jejich účastníkům ověřit si, že
nejsou pod vlivem alkoholu dříve, než usednou za volant, zaznamenali jsme během jednoho
bezpečnostního opatření na Vyškovsku 36 řidičů pod vlivem návykových látek,“ zdůraznil ředitel služby
pořádkové policie plk. Martin Hrinko. Policisté během prázdnin dále provedli 399 kontrol zaměřených na
nalévání mladistvým ve spolupráci s orgány obcí a orgány sociálně právní ochrany dítěte, při kterých
zjistili 885 protiprávních jednání. Této problematice se tak budeme během následujícího období věnovat
ve zvýšené míře napříč republikou.
Policejní preventisté v uplynulém prázdninovém období realizovali desítky akcí a projektů, zacílených na
aktuální problematické oblasti bezpečnosti silničního provozu, krádeže, vlastní bezpečí, apod. „Jen v
průběhu července vznikla škoda způsobená podvody na seniorech ve výši 800 tisíc korun. Zareagovali
jsme proto nasazením preventivních spotů v rádiích a v Královéhradeckém kraji bylo odehráno celkem 7
komentovaných divadelních představení s tématem takzvaných šmejdů,“ uvedla koordinátorka prevence
Policie ČR pplk. Zuzana Pidrmanová.

7. Ministerstvo vnitra ČR:
Pachatelé obohacující se na důvěřivosti seniorů si prázdniny neudělali
Po několika měsících se opět vrací vlna podvodů na seniorech.
Kriminalisté napříč celou republikou zaznamenali během června a července čtyřiapadesát případů, kdy
jen za červenec vznikla škoda přesahující osm set tisíc korun. Podvodníci se snaží pod smyšlenou
záminkou získat od seniorů finanční prostředky. Osvědčenou metodou je telefonický kontakt, při kterém
se pachatelé vydávávají za vnuka volaného a požadují zapůjčení peněž. Díky šikovné manipulaci dokáží
vzbudit dojem, že jsou opravdu vnukem, a pro peníze si posílají svého kamaráda. Tento způsob je
používán ve velké míře a evidujeme desítky těchto případů. Podle aktuálních zjištění se na tuto trestnou
činnost zaměřují organizované skupiny pachatelů ze Slovenska i České republiky. Na dopadení pachatelů
intenzivně pracují nejen kriminalisté v místech, kde k podvodu došlo, ale také specialisté z úřadu služby
kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.
Na jaře letošního roku se podařilo brněnským kriminalistům objasnit sérii devíti případů podvedených a
okradených seniorek. Pachatel používal několik legend. Se svým podvodným jednáním oslovil před
obchodním domem čtyřiaosmdesátiletou ženu. Představil se smyšleným jménem a tvrdil ženě, že spolu
pracovali ve stejném podniku. Také předstíral telefonický hovor s její vnučkou ohledně poškozeného
výfuku u jejího auta. Následně požádal o půjčení dvanácti tisíc korun právě na zakoupení nového výfuku.
V tomto případě však pohořel. Žena chtěla nejprve vnučce sama zatelefonovat a záležitost si ověřit.
Podvodník to tedy rychle vzdal a odešel. Ovšem za hodinu po tomto nevydařeném pokusu byl již
úspěšný. Pod obdobnou legendou se mu podařilo vylákat od čtyřiaosmdesátileté ženy šestnáct tisíc korun.
Téměř stejný scénář byl i u ostatních případů. Například čtyřiadevadesátiletou ženu v jejím bydlišti okradl
o šest tisíc korun, jinou seniorku oklamal a vylákal od ní dokonce třiadvacet tisíc korun. Celková škoda se
vyšplhala přes sto tisíc korun. Policisté uvedeného podvodníka bezprostředně po posledním skutku
zadrželi a obvinili z trestných činů porušování domovní svobody a podvod.
Přestože Policie ČR seniory i jejich rodinné příslušníky o tomto druhu trestné činnosti pravidelně
informuje, stále přibývá nových případů pod nejrůznějšími smyšlenými příběhy. Některé případy končí i

-7–
existenčními problémy, zejména v situacích, kdy senioři přijdou o své celoživotní úspory. Závažné bývají
i zdravotní potíže, které jsou doprovodným projevem prožité traumatizující události.
Každoročně policie eviduje více jak 1000 obdobných případů. Toto číslo však není konečné. Stud seniorů
zapříčiňuje, že často tyto činy neohlašují policii. Škody se u nahlášených případů pohybují v hodnotě nad
30 milionů korun ročně.
Pachatelé znají problémy seniorů a účelově jednají tak, aby rozptýlili jejich samotu a navodili pocit
důvěry. Poté se pod záminkou opravy, naléhavého řešení havárií či neodkladné lékařské péče vloudí do
domácnosti seniora, kde odlákají jeho pozornost, prohledají byt a zcizí často nemalé finanční částky, v
řádech desetitisíců.
Důrazně proto varujeme seniory, aby si na podobné pokusy dávali pozor a rozhodně nikomu peníze
nepůjčovali ani si nikoho nepouštěli do domácnosti.

8. NOVÝ WEB MINISTERSTVA VNITRA O MIGRACI
Ministerstvo vnitra zprovoznilo v pondělí 7. září 2015 nové webové stránky o migraci. Na novém portálu
najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci cizinců, tiskové
zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají. Resort vnitra chce zprovozněním webu
vyvrátit rozličné mýty, které ve společnosti kolují, a uvádět informace na pravou míru. Na webu je možné
nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty na
resortní odbor azylové a migrační politiky. Ze základní stránky nového webu je navíc možné přejít přímo
na weby Služby cizinecké policie nebo Správy uprchlických zařízení.
POLICIE UPOZORŇUJE - NELZE BEZTRESTNĚ PORUŠOVAT ZÁKON
Aktuální uprchlická vlna s sebou nese i zvýšený počet nesouhlasných vyjádření, která jejich zastánci šíří
osobně nebo na veřejných internetových fórech či sociálních sítích. Již několik měsíců policisté přijímají
prostřednictvím hotline i oznámení od občanů, které na nevhodné příspěvky upozorňují. Některá
vyjádření jsou velmi kontroverzní a za hranou slušného chování, ale nenaplňují skutkovou podstatu
některého z trestných činů. Policie upozorňuje - v případě, že bude pachatel trestného činu hanobení
národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, či z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod odsouzen, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.

9. Kotlíkové dotace pro domácnosti
V současné době Jihomoravský kraj připravuje projekt na tzv. kotlíkové dotace, prostřednictvím něhož je
možné vyměnit stávající kotle na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění (např. plynové kotle či
tepelná čerpadla). Tento projekt se týká mimo jiné i fyzických osob.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: tepelné čerpadlo, kotel
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně-termických soustav pro přitápění, „mikro“
energetická opatření (např. zateplení, eliminace tepelných mostů, dílčí výměna oken, těsnění oken a
dveří). Způsobilé výdaje mohou zahrnovat zejména projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a
služby spojené s realizací zařízení či úpravou otopné soustavy, realizace „mikro“ energetických opatření,
služby energetického specialisty (vydá potvrzení vhodnosti „mikro“ energetických opatření, které je
součástí žádosti o dotaci) a další.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn
kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno „mikro“ energetické opatření,
případně v rodinném domě, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (např. zateplení nebo

-8výměna oken) na úroveň „C“ (úsporná). V kombinaci s výměnou zdroje tepla bude možné realizovat
instalaci solární termické soustavy.
Výše dotace se bude pohybovat mezi 70 a 80 %, pokud bude výměna kotle realizována v obcích, které
jsou zahrnuty mezi prioritní území (v rámci našeho regionu: Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav,
Rajhrad, Žabčice, Popovice, Unkovice), dotace se navýší ještě o 5 %. Maximální celkové způsobilé
výdaje na dílčí projekt jsou 150 000 Kč, maximální výše dotace tedy může dosáhnout 127 500 Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá zahájení příjmu žádostí na přelomu 2015/2016. Žádost o poskytnutí
dotace včetně příloh se bude odevzdávat v papírové podobě, formuláře budou k dispozici na Krajském
úřadě JMK.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.krjihomoravsky.cz) – zde je i dotazník předběžného zájmu.
Kontaktní osoby pro Vaše dotazy:
Bohdana Svobodová: svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 452
Jiří Michna: michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 441
Jana Skácelová: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 407
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-9Název
obce

Název k.ú. OPSUB název

Popovice u
Popovice Rajhradu
Popovice u
Popovice Rajhradu
Popovice u
Popovice Rajhradu
Popovice u
Popovice Rajhradu
Popovice u
Popovice Rajhradu

Pezlarová
Marie
Sedlák
Josef
Sedláková
Karla
Vaníčková
Květoslava
Vaníčková
Květoslava

Podíl

Parcela druh
pozemku
výměra

1

1

2 190

orná půda

1

2

1 005

orná půda

1

2

1 005

1

1

5

1

1

123

orná půda
ostatní
plocha
ostatní
plocha

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
5. a 6. září - tenisový den členů SK Popovice a dětí z Popovic
Čtyřhra smíšené páry – hlavní soutěž:
1. místo – Vrbková Pavla, Vrbka Michal
2. místo - Urbánková Dáša, Machač Přemysl
3. místo - Bednářová Lenka, Bednář Jiří
4. místo – Schwarzová Petra, Schwarz Erik
5. místo - Drahošová Katka, Drahoš Jiří
6. místo - Bednářová Tereza, Kovář Libor
dětí do 15-ti let kategorie „A“ :
1. místo – Ondřej Drahoš
2. místo – Katka Drahošová
3. místo - Petr Klier
4. místo – Michal Klier

Parcela (formátováno)

Popovice u Rajhradu 725854, č.
333/38
Popovice u Rajhradu 725854, č.
321/23
Popovice u Rajhradu 725854, č.
321/23
Popovice u Rajhradu 725854, č.
117
Popovice u Rajhradu 725854, č.
267/11

- 10 Dvouhra děti kategorie „B“ :
1. místo – Alexandra Mazurek
2. místo – Eliška Svítilová
3. místo – David Kovář
Čtyřhra mužů:
1. místo – Vrbka Michal, Kovář Libor
2. místo – Zajíc Jan, Schwarz Erik
3. místo – Machač Přemysl, Svítil Radek
4. místo - Starnovský Vladimír, Bednář Jiří
seznámil Jiří Drahoš, předseda SK
Znovuobrozený tým hrající soutěž v šipkách.
Z aktivity mladých šipkařů, pod vedením kapitána Filipa Pokorného byl probuzen tým, který bude opět
reprezentovat obec v soutěži šipek. Šipky mají v naší obci dlouhou a úspěšnou tradici.
Po loňské přípravě zahajujeme své souboje nyní ve 3.A lize. Vše můžete sledovat na webu :
http://www.sipky.org/?region=jmoss&page=ligova-skupina&league=43521
Celkem nás čeká 30 utkání, z nichž první jsme vyhráli na půdě Křenovic 16 : 2. Ve druhém jsme
v domácí hospůdce porazili Němčany 13 : 5
Domácí utkání je vždy v neděli od 15.00, nejbližší je 11.10. 2015
Základ týmu tvoří : Filip Pokorný, Marek Šeda, Ivo Navrátil, Martin Pařez, Jiří Maxián Zkušenosti a
podporu dodávají : Mirek Pokorný, František Zigmund, a Jiří Drahoš.

Zleva Mirek Pokorný, Filip Pokorný, Martin Pařez, Jiří Drahoš, Ivo Navrátil, Marek Šeda.

Zveme fanynky, ale také fandy, aby nás přišli podpořit a hlavně vytvořit atmosféru jakou občas vidíme
v televizi při anglické šipkové lize ( Taylore strachuj se … ).
Z pověření kapitána sepsal Jiří Drahoš
tiskový mluvčí týmu a ten, na kterém soupeři dělají body
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Hospůdka Popovice
Chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň, díky které jsme vybudovali dětem dvě dětské houpačky. A s
přicházejícím podzimem Vás zveme nejen na teplé nápoje, ale i na připravované akce:
- sobota 31.10.2015 Helloweenské odpoledne s kouzelníkem a 2. ročníkem Soutěže o nejkrásnější dýni.
Loni se z výhry radovala Eliška Stehlíková.
- 22.11.2015 divadélko pro děti PARAVÁNEK s hrou Vánočníček
************************************
POZVÁNKA
SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
29.11.2015
NA
XII. 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 16.11.2015.
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
*************************************
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