POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 4
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„Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není,
dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na vánoce,
hodně zdraví v novém roce“
Vám se srdce přeje, František Maxián, starosta

Vám přeje
Zastupitelstvo obce Popovice

-2Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 24.10.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. výši odměny nové člence zastupitelstva obce paní Ludmile Benešové,
3. uzavření „Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok
2016“ v celkové výši 38.544,- Kč,
4. poskytnutí neinvestiční individuální dotace SK Popovice ve výši 2.000,- Kč,
5. záměr vybudovat dvě výhybny k silnici „ Pod Nivami“,
6. uzavření „ Smlouvy o dílo číslo 03/2016“ s Ing. Janem Haraštou na zpracování projektové
dokumentace včetně provedení inženýrské činnosti na akci „Zobousměrnění komunikace
Popovice Pod Nivami“, s termínem plnění do 3 měsíců od podpisu smlouvy a cenou za dílo
ve výši 18.150,- Kč s DPH,
7. uzavření dodatku č. 10 ke „Smlouvě s poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství“,
8. I. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení změny
územního plánu sídelního útvaru Popovice a to na základě návrhu pana Jiřího Ustohala,
bytem Městečko 25, Rajhrad a na základě souhlasného stanoviska MěÚ Židlochovice, který
návrh jako pořizovatel posoudil,
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p. Františka
Maxiána, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, §51 odst. 1 a 3 a §
53 odst. 1 a 3 stavebního zákona na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru
Popovice,
III. schvaluje žádost obce o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Popovice dle §
6 odst. 6 písmeno b) stavebního zákona a tedy, že pořizovatelem změny bude Městský
úřad Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování a schvaluje úpravy textové
části územního plánu sídelního útvaru Popovice ve způsobu využití orné půdy.
9. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 043/LAAA – 011/2016 na akci „Stavební
úpravy a rozšíření komunikace „Pod Nivami“ v Popovicích,
starosta vyzval:
1. paní Ludmilu Benešovou ke složení slibu člena zastupitelstva obce. Paní Ludmila Benešová
neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 15 ze dne 25.7.2016,
2. rozpočtové opatření č. 3/16,
3. zprávu kontrolního výboru,
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016,
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2016.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Obecní úřad Popovice bude ve dnech 23.12.2016 a 30.12.2016 uzavřen.
2. Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Popovice, které se bude konat ve čtvrtek
29.12.2016 v 18 hodin v budově OÚ. Program bude zveřejněn na webových stránkách obce a
úřední desce v řádném termínu.
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3. Tříkrálová sbírka
V období 1. -15. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají koledníci Tříkrálové
sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do kasiček, kterými je vybavena
každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, která pak poputuje na
pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.
Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahrnuje celkem 117 obcí
modřického a rosického děkanátu. Díky Vašim každoročním příspěvkům se nám daří
udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa pomáháme nevyléčitelně nemocným a také jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní
péči se dostane i těm, kteří chtějí dožít své poslední dny doma díky Mobilnímu hospici sv.
Jana. Do domácností jezdí i terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují
zdravotní ošetření a uspokojují základní životní potřeby.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytuje v Židlochovicích a okolí
zázemí mladým, kteří jsou ve svém okolí ovlivňováni negativními jevy. Klienti Chráněného
bydlení sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, na základě jejich potřeb
vybudovanou zahradu, která byla pořízena právě z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky.
Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací centrum a sociálněrehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, půjčujeme kompenzační pomůcky
a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování pro rodinné příslušníky našich klientů.
Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba.
Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků, má
velkou zásluhu při pomoci potřebným.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

4. Oznamujeme Vám, že dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce
roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW
příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Doporučená cena

kontroly je 1500,-.
Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a
topného systému.
Proto před samotnou kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte-li při čištění, že je třeba
některé díly vyměnit, nahlaste prosím jejich seznam technikovi, aby vám je mohl přivézt a
zároveň vyměnit.
Proto, aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným
hodnocením (dopadla dobře), musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti
provozu a plné funkčnosti. Musí být v pořádku, keramické tvarovky, rošty, regulační prvky
atd.
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6.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Základní organizace českého svazu včelařů
V obci Popovice, která spadá pod ZO českého svazu včelařů Rajhrad, je aktuálně 5 včelařů.
Celá ZO děkuje tímto Vaší obci za finanční podporu, která byla využita například na
vzdělávací zájezdy do Včelařského vzdělávacího centra Nasavrky s přednáškou o chovu
matek a na výstavu Země živitelka. Přesto, že je informovanost o medu mezi lidmi poměrně
dobrá dovolila bych si některé základy, teď před nastávající zimou, zopakovat. V první řadě
jsou to blahodárné účinky na zdraví. Tradičně je med používán při nemocech z nachlazení, při
vyčerpání, na potíže s usínáním (s vlažným mlékem), na bolesti žaludku, problémy se
žlučníkem, dvanácterníkem, při žaludečních vředech a onemocnění jater aj. Medy dělíme
podle původu na květové a medovicové. Květové medy včely vyrábějí z nektarů květin, barvu
mívají podle původu nektaru od nazelenalé přes různě zlatavou až po žlutohnědou.
Medovicové medy, tmavé až černé včely vyrábějí ze sladkých šťáv, které produkuje savý
hmyz na rostlinách, zejména na stromech. Nesprávně se medovicový med označuje jako lesní,
avšak i z lesa může pocházet květový med z lesních květin. Krystalizace je přirozenou
vlastností medu a průkazem kvality. Jen některé medy nekrystalizují, akátový, některé
medovicové. Ostatní krystalizují během několika dní až měsíců. Pokud zkrystalizovaný med
někomu vadí, lze ho ztekutit zahříváním na 45 max. 50 st.C. Teplota přes 50 st.C ničí
obsažené enzymy, které spoluzodpovídají za léčivé účinky medu. K domácímu ztekucování
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tuhnout a opakovaným rozehříváním by se zbytečně poškozoval. Mezi lidmi je proto stále
oblíbenější med pastovaný. Pastování je mechanické zpracování, kdy opakovaným mícháním
vznikají z ostrých krystalů krystaly se zakulacenými hranami, čímž med získá krémovou
konzistenci, kterou si dlouhodobě uchovává.
A proč raději med přímo od včelaře?
- je zaručeně původem z České republiky, z domácích plodin
- tuzemské medy jsou tradičně vysoce kvalitní a s rezervou splňují limitní hodnoty
evropských norem pro potraviny,
- nehrozí riziko alergie na med a pyl z nějaké cizokrajné plodiny,
- není přehříván (nemusí při lahvování rychle téci velkokapacitním plnícím
strojem),
- u nás je důsledný veterinární dohled bezkonkurenčně nejlépe organizovaných
včelařů na světě
- včely se u nás nesmějí léčit antibiotiky a ty se pak nemohou dostat do medu
- navíc podporujete české zemědělce a přírodu
Kontakty na ty, u kterých je možnost zakoupit med ve Vaší obci nebo blízkém okolí, najdete
na www.vcelarirajhrad.cz.

Tentýž med - tekutý,

Pastování medu
dřevěným hranolem

zkrystalizovaný, pastovaný

Med krystalizuje i včelám v plástu.

Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
Z činnosti SK Popovice:
V nastávajícím období proběhnou tradiční turnaje, vše v místní hospodě:
Čtvrtek 22.12.2016 – od 17.00 - dětský ( pro ročníky 2001 a mladší)
vánoční sportovní den (šipky a stolní tenis)
prezence od 16.45 v hospodě – čekací doba není
Po zahájení turnaje již nebude možné dítě přihlásit.
Případné dotazy volejte na 773 625 027
od 19.00 - stolní tenis dospělých prezence od 18,30 v sále
hospody. Startovné 50,- Kč.
čekací doba není. V případě potřeby
volejte organizátora na 776 202 959
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pátek 23.12.2016

- v 18.30 šipkový turnaj dospělých jen pro občany Popovic.
prezence od 18,00 v hospodě., čekací doba není.
Startovné 60,- Kč.
V případě potřeby volejte organizátora na mobil 776 202 959
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
za SK Popovice
Jiří Drahoš

Z činnosti RYS Popovice
Oznamuji všem členům Rybářského spolku Popovice, že ve středu dne 28.12.2016
v 18.00 hod. se koná v místní hospodě valná hromada RYS Popovice.
Program:
- zpráva o činnosti za rok 2016
- hospodaření v roce 2016
- příprava na ples
- prodej povolenek na rok 2017. Účast všech zájemců o povolenku na rok 2017
nutná.

Členové místního rybářského
spolku

pořádají v sobotu 28. ledna 2017
ve 20.00 hod.
v sále místní hospody

XIV. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a dobré pohodě hraje

„BENNY Q“
Bohatá tombola
Občerstvení, večeře zajištěny
Vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou rybáři z Popovic

Vstupenky na ples bude možno zakoupit u pana Michala Fialy v místní hospůdce od 5.1.2017.
Přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2017.
Jaromír Zajíc, předseda RYS

-8Z činnosti Mysliveckého spolku Rajhrad - Popovice

Otevírací doba o vánočních svátcích a mezi svátky v prodejně smíšeného zboží Eva
Pokorná:

pátek
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

23.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016
31.12.2016

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
ZAVŘENO

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Pečivo na 23.12 a 30.12.2015 pouze na objednávku.
Dále oznamuji, že v měsících lednu a únoru bude odpoledne otevřeno pouze do 16 hod.
Všem Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Eva Pokorná
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Otvírací doba o vánočních svátcích:
22.12.
od 17 hod.
dětský turnajový den
23.12.
od 18 hod.
24. 12.
Zavřeno
25. 12.
Zavřeno
26. 12.
Zavřeno
27.12.
Zavřeno
28. 12.
od 18 hod.
29. 12.
od 18 hod.
30. 12.
od 18 hod.
31. 12.
Přátelské setkání „na zahrádce“ od 13 hod. do setmění. Jdete na silvestrovskou
procházku? Chcete poslední den v roce pozdravit své přátele a známé? Zahřát se svařákem,
roztát u ohně? Zastavte se na naší zahrádce. Pro děti připraveno pouštění novoročních přání.
Těšíme se.
Všem přejeme do nového roku především pohodu, klid a lásku, a když toho budete plni,
rádi Vás uvidíme v nově zrekonstruované hospůdce.
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