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Milí spoluobčané,
Rád bych Vám podal informaci k již blížícímu se konci akce „ Nádraží Popovice.“ Setkávám
se s dotazy proč je stavba nedokončená a kdy to bude hotové. Stavební práce na samotné akci
jsou již hotové. V průběhu jarních měsíců proběhlo několik jednání se SÚS Brno – venkov o
úpravě povrchu přilehlé vozovky. Jednání byla velmi složitá, neboť ze strany SÚS Brnovenkov nebyla ochota investovat do opravy vozovky. Museli jsme přistoupit v konečné fázi
na kompromis, kde 1/3 nákladů spojených s touto opravou zaplatí obec. V měsíci květnu
vyhlásila SÚS výběrové řízení na tuto akci. V současné době probíhají přípravné práce – je
potřeba ze strany zhotovitele projednat uzavírku komunikace. Technologie pokládky
neumožňuje plynulý provoz. Jedná se pouze o půldenní uzavírku, která proběhne v měsíci
červenci. O přesném termínu uzavírky budou všichni občané včas informováni. Bude to
poslední komplikace, která nás ještě čeká.
Výsadba a úpravy přilehlých ploch zelení bude provedena v podzimních měsících.

Všem školákům přeji slunečné prázdniny bez mráčků a dospělákům příjemnou
dovolenou.

Ing Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 31.5.2011
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření 1/11
2. závěrečný účet obce Popovice „bez výhrad“
3. uzavření dodatku č. 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. 209/04 s Městem
Židlochovice
4. výši odměn členům zastupitelstva.
5. cenovou nabídku na opravu kuželny
6. dodatek č. 2 s firmou TOPSTAV, s.r.o. na akci „Popovice – rampy pro pěší“
7. uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu s firmou Asekol, s.r.o.
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1. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s. na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
2. záměr vybudovat na místní komunikaci retardéry.
bere na vědomí:
1.zprávu kontrolního výboru
2. žádost o umístění u domu č.p.33 zrcadlo z důvodu bezpečnosti silničního provozu
3. žádost o vyřešení problematiky s pálením zahradního odpadu
4. žádost o ořez stromu před domem č.p. 48 z bezpečnostních důvodů
5. žádost o oslovení majitelů novostaveb, kteří poničili přilehlé chodníky o jejich opravu.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci a srpnu 2011:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 25.7.2011-5.8.2011.
2.
Zpráva o činnosti JSDH Holasice na území obce Popovice v roce 2010
JSDH Holasice má k 31.12.2010 celkem 17 členů. Všichni členové jednotky mají
provedenou pravidelnou lékařskou prohlídku a zúčastňují se pravidelných školení dle
vyhlášek a nařízení, tj. ročně min. 40 hodin, navíc vyškolení členové na určité specializace
další cyklické školení v délce požadované na dané zařazení v délce 8-16 hodin.
Jednotka disponuje stejně jako v roce předešlém 2 vozidly určenými k zásahu –
Cisternovou Automobilovou Stříkačkou CAS 24 Liaz L101 a Dopravním Automobilem DA
VW Trasporter T4. Vozidlo CAS bylo vyrobeno v r. 1990 a v roce 2010 došlo k částečné
opravě (info níže), DA bylo vyrobeno v r. 1995. Stav obou vozidel je odpovídající roku
výroby a způsobu jejich používání. Na těchto vozidlech je každoročně provedena prohlídka na
STK.
Hasiči v JSDH Holasice mají k dispozici kompletní ochranné prostředky k zásahům –
přilby Gallet, zásahový oblek Fireman III, ochrannou kuklu na obličej z nomexu, boty Haix,
zásahové rukavice Holík a další nezbytné doplňky pro činnost. Z technických prostředků je ve
výbavě jednotky dýchací technika Draeger a Saturn, bezkontaktní teploměr, analyzer neb.
plynů, motorová pila s příslušenstvím, elektrocentrála na 230/400V, čerpadla elektrická i
motorová a další technické vybavení pro různé typy zásahů, se kterými se mohou setkat.
JSDH Holasice byla v roce 2010 vyslána celkem k 36 událostem a to jak na katastru obce
Holasice, tak zejména mimo něj. Jednalo se o 1 dopravní nehodu, 8 požárů, 1 taktické cvičení,
3 plané poplachy a 23 technických událostí jako bylo čerpání vody, odstranění stromů,
požární asistence apod.
Z těchto událostí jich bylo na území obce Popovice celkem 3. Jednalo se o dva požáry a
jednou se jednalo o planý poplach, kdy byl nahlášen požár lesa. Celková doba zásahů činila
v tomto roce cca 2 hodiny.
Stručný výtah ze zásahů na katastru obce Popovice:
20.3. požár trávy u ČS PHM AGIP na ploše cca 100x100 m, na místě jsme zasahovali jako
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Syrovice. Zasahovalo se cca 1 hodinu. Z Holasic vyjelo s oběma vozy 8 členů ZJ,
1.8.

požár 2 kg PB láhve v č.p. 66, událost beze škody, na místě cca 30 minut. Z Holasic
vyjelo 5 členů s CAS.

17.11. planý poplach, hlášen požár lesa u Popovic, jednalo se o nahlášené pálení, doba zásahu
cca 30 minut.
Vyjíždělo se pouze DA, cisterna na opravě a to v počtu 7 členů.
U všech výjezdů za rok do obce Popovice se podařilo dodržet stanovený čas pro výjezd
jednotky, tj. 10 minut. Obsazení členy bylo taktéž dle nařízení dodrženo.
Více informací jak ze zásahů tak i z dalších činností naší jednotky i SDH lze nalézt na webové
adrese www.holasice.cz/hasici.

FINANČNÍ NÁKLADY V ROCE 2010
V minulém roce, jak již bylo zmíněno, byla na vozidle CAS L101 provedena rozsáhlejší
oprava karoserie a dalších dílů v hodnotě cca 240.000,- Kč. Tato oprava předchází další, při
které byly na vozidle doplněny a opraveny díly, které na vozidle chyběli při převzetí od HZS.
Hodnota této opravy bude přibližně ve dvojnásobné výši jako v roce minulém. Vozidlo je
třeba udržet v akceschopném stavu do doby pořízení nové CAS.
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z techniky byly doplněny hadice B 3ks v ceně cca 6.000,- Kč a žebřík 4-dílný v ceně 21.000,Kč. Další investicí bylo několikrát odložené dokončení podkroví hasičské zbojnice v hodnotě
cca 150.000,- Kč, protože doposud jsme ke školení a schůzkám ZJ používaly nově
zbudovanou šatnu či garáže. Další finance na dokončení interiéru poskytl náš sbor, a to
v hodnotě 75.000,- Kč. Samozřejmě jsou i náklady na PHM, zdravotní prohlídky, školení,
pojištění, drobné opravy atd. v ceně cca 70.000,- Kč.
Na straně příjmů je příspěvek od kraje na opravu CAS 200.000,- Kč plus další nárokovatelné
dotace v rozsahu cca 20.000,- Kč, příspěvek od okolních obcí ve výši cca 100.000,- Kč a i
další příspěvky nad rámec smluv.
Luboš Bachorec, velitel JSDH Holasice

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Martina Janková,
Bc. oznamuje:
V rámci spolupráce s městskou policií Brno si Vás dovoluji pozvat na akci pořádanou
Městskou policií Brno. Akce bude zaměřena na získávání dobrovolníků z řad absolventů
projektu SENIOR AKADEMIE, jedná se zde o aktivní seniory, kteří chtějí pracovat jako
dobrovolníci. Pokud by jste měli ve Vaší obci zájem o práci dobrovolníků (doprovod k lékaři
apod.), máte si zde možnost domluvit si případnou spolupráci.
Stručné informace:
• Akce proběhne dne 2. 9. 2011 v areálu Sportovního klubu policie (KOMETA), vedle
koupaliště Riviéra.
• Branně vzdělávací seminář je absolventským studijním programem a je součástí projektu
SENIOR AKADEMIE.
• Pozváni na něj budou všichni absolventi pěti ročníků akademie, což obnáší téměř 600 osob.
• Odhadujeme, že pozvání příjme cca 200 až 300 aktivních seniorů.
• Branně vzdělávací seminář bude tematicky orientován na získání absolventů studijních
programů k dobrovolnické činnosti v neziskových organizacích, domovech pro seniory,
léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicích a dalších sociálních nebo humanitárních
službách.
• Součástí branně vzdělávacího semináře bude i prezentace projektu „Územář“, kde budou
absolventům představeni strážníci s územní odpovědností, kteří vykonávají službu v okrsku,
kde absolventi žijí – počítáme s výměnou zkušeností a dohodnutí si vzájemné pomoci při
řešení problémů v daném okrsku (ulici).
• Na místě bude funkční polní kuchyně z depozitáře Technického muzea a pro všechny
účastníky semináře bude připravený „Strážníkův guláš“.
• Prezentace jednotlivých subjektů bude formou informačních stánků na volné ploše (postačí
stolky s obsluhou a informačními materiály). Očekáváme prezentaci činnosti ale zejména
možnosti uplatnění dobrovolníků z řad aktivních seniorů.
• Pokusíme se zajistit i ukázky z činnosti sdružení při výcviku slepeckých nebo asistenčních
psů a další podobné prezentace.
Pro bližší informace se obracejte přímo na organizátora pana Luboslava Fialu, Odbor
prevence, Městská policie Brno, Zelný trh č. 13, Brno 602 00, Tel: 548 210 035, 774 20 50
88, E-mail: luboslav.fiala@mpb.cz, www.mpb.cz
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti fotbalového týmu Popovic:
Fotbalový tým ve věkovém složení 12-50 let (věk neomezen) se zúčastnil premiérového
utkání proti týmu Jezeřany-Maršovice, kde po dramatickém boji podlehl 2:4. Za Popovice
skórovali Jakub Pokorný a Tomáš Kubík.
V letošním roce budou sehrány ještě další přátelská utkání, na která Vás srdečně zveme.
Termíny a místa zápasů budou zveřejňovány na úřední desce.
František Maxián
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Mnozí lidé vnímají myslivce pouze jako lovce. Všímají si podzimních honů a z médií slyší o
myslivcích většinou jenom tehdy, když dojde k nějakému neštěstí. Ten, kdo však zná plný
rozsah jejich činností, dobře ví, že zahrnuje především celoroční dobrovolnou práci a lov
představuje jen "třešničku na dortu". Myslivost je důležitá pro udržení a regulaci stavů zvěře.
Chybí velcí dravci (vlk, medvěd) a tak regulační roli převzal člověk – myslivec – aby
nedocházelo k nadměrným škodám na zemědělských plodinách a přemnožená zvěř netrpěla
nemocemi. Dnešní honitby díky zástavbě a modernímu způsobu zemědělského hospodaření,
vytvářejícímu z krajiny každý rok po sklizni "kulturní poušť", nedokážou zvěř přes zimu
uživit a je třeba se postarat se o to, aby nestrádala hladem.
Životní prostor zvěře se kvůli rozsáhlé výstavbě dramaticky zmenšuje, a pokud se k tomu
přidá ještě pytláctví, které se velmi rozšířilo, a zvýšený pohyb lidí na motorkách, čtyřkolkách,
koních nebo s volně pobíhajícími psy, má zvěř do budoucna velmi omezenou šanci na přežití.
Soustavné rušení se negativně podepisuje na jejím zdravotním stavu, a také možnosti vyvádět
mláďata. Snaha o nápravu je však nad síly všech myslivců, proto ochrana zvěře musí být
postavena na pochopení a spolupráci ze strany veřejnosti. Stačí začít malými krůčky, třeba
tím, že na vycházce do přírody zůstane pejsek na dlouhém vodítku a nebude zbytečně plašit
zvěř. To je důležité zejména v zimě v době nouze a také na jaře, kdy zvěř potřebuje zvláště
klid pro vyvádění mláďat. Nezlobte se, proto prosím na nás myslivce, že to občas nahlas
připomeneme. Jednak nám to přikazuje zákon, a navíc si uvědomujeme, že sami chránit zvěř a
přírodu nezvládneme a potřebujeme pomoc vás všech.
Vzájemná spolupráce, slušnost a respekt je totiž jediný způsob, abychom si přírody plné zvěře
mohli užívat nejenom my, ale i mohly si jí užívat i naše děti. Jsme přesvědčeni, že většině lidí
záleží na tom, aby z jejich okolí nezmizela srnčí zvěř, aby se po polích dál proháněli zajíci a
procházeli bažanti – a to je možné právě díky celoroční práci myslivců – a také vaší pomoci a za to vám patří dík.
Hospodaříme ve dvou na sebe navazujících honitbách: Rajhrad – Popovice a Rajhradská
bažantnice, o celkové výměře 1247 ha. Naše činnost zahrnuje budování krmelců pro
dokrmování zvěře a umísťování napáječek pro zvěř. Také obhospodařujeme políčka, která
nabízí zvěři zdroj potravy v období, kdy trpí jejím nedostatkem. Mysliveckou péči
zaměřujeme zejména na srnčí zvěř, bažanty a zajíce. Dále se snažíme o záchranu koroptví a
jejich návrat do naší přírody.
Aktivně se zapojujeme i do společenského života například pořádáním tradičního
mysliveckého plesu, který se těší velké oblibě. Také v obcích organizujeme každoroční sběr
železného šrotu. Protože starost o zvěř je finančně náročná aktivita, kterou není možné v plné
výši hradit z vlastních kapes, snažíme se využívat dostupné dotace jak z dotačních titulů
Ministerstva zemědělství, tak od Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Náklady na
mysliveckou činnost nám také pomáhají částečně pokrýt drobné dary od podnikatelských
subjektů a příspěvky na spolkovou činnost, které nám poskytují obecní úřady v Popovicích,
Holasicích a hlavně Rajhradě, kde nám městský úřad vyšel vstříc a pronajal na dobu 20 let za
symbolickou cenu prostory v majetku města jako klubovnu a také poskytl dotaci 400 000,- Kč
na jejich záchrannou opravu.
Významnými aktivitami, kterým se v posledních letech věnujeme, jsou údržba zeleně v
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dobře zpracované odpadové hospodářství a sběrné dvory fungují téměř všude, se mezi lidmi
najdou takoví, kteří svůj odpad doma shromáždí a napytlují, naloží do auta a potom... vyvezou
do přírody! Nejenom že je to protizákonné jednání, otravující životní prostředí nám ostatním
občanům, ale kvůli takovým skládkám dochází ke zranění zvěře, domácích zvířat, zejména
psů, ale často i lidí. Bylo by dobré, kdyby se proti jedincům, kteří nám kazí životní prostředí,
spojila s myslivci a policií také veřejnost a černým skládkám tak byla společným úsilím
jednou provždy učiněna přítrž. Stačí vzít telefon a vše nahlásit na obecní úřad, nebo přímo na
policii.

černá skládka na „Skalce“

Z činnosti SK Popovice:
Výsledkový servis:
4. června se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání, tentokrát zvítězili svobodní
tým svobodní: Pokorný Filip a Jakub, Maxián Jiří, Šeda Marek, Havlík Petr, Starnovský
Jakub, Nutil David, v bráně Šubert Michal
tým ženatí : Maxián František, Klíč Radek, Bednář Jiří, Pokorný Pavel a Miroslav, Klier Petr,
Kubík Tomáš, v bráně Kroupa Zdeněk
Za svobodné skórovali Vrbka M. (2x), Pokorný J., Maxián J. a Havlík P. Za ženaté měli
štěstí Klíč R., Maxián F. a Klier P.
ženatí - svobodní 3 : 5
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Dne 18.6. se u příležitosti oslav padesátých narozenin Pavla Pokorného a Zdeňka Kroupy
konalo přátelské utkání fotbalových gard. Střetnutí proběhlo v přátelském duchu a přesto
mělo svou kvalitu. Jedinou kaňkou bylo, že soupeř nechtěl umožnit oslavencům vstřelit
branku. Proto utkání skončilo remízou.
Popovice – Rajhrad 3 : 3 na penalty 2 : 1
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Sobota 27.8.2011 – turnaj v nohejbalu
Sobota 3.9.2011 – tenisový den
Pěkné léto přeje
Jiří Drahoš
Prezident SK

POZVÁNKA NA KONCERT
Neděle 03. 07. 2011 - 16.00 hodin
Opatský chrám sv. Petra a Pavla v Rajhradě
Moravské symfonie ve Vídni za časů W.A. Mozarta
Reprezentativní symfonické kompozice moravských skladatelů ve Vídni druhé
poloviny 18. století (František Kramář, Václav Müller)
Instrumentální soubor dobových nástrojů - Musica Figuralis Brno
Řídí: Marek Čermák
Koncert je pořádán společností Solis Art ve spolupráci s Benediktinským opatstvím
Rajhrad v rámci kulturního projektu EU Vídeňský a moravský klasicismus
Vstupné dobrovolné

BAROKNÍ PRAHA MĚSTŮM A OBCÍM
Vážení,
rádi bychom Vás informovali o letní open-air novince na pražské kulturní scéně. Jedná se o
I. ročník festivalu s názvem

Pražské barokní slavnosti 2011
Festival se uskuteční od 17. 6. do 3. 10. 2011 v nádherném prostředí Ledeburské zahrady,
která je součástí Palácových zahrad pod Pražským hradem. Představení se budou konat každý
den od 20.00 do 22.00 hod. a díky mobilnímu zastřešení za každého počasí. Barokní
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obsazením, které se ve své tvorbě zaměřují právě na období vrcholného baroka, a jsou tedy
zárukou nejvyšší kvality.
Veškeré informace o festivalu a programu najdete na: www.prazskebaroknislavnosti.cz
Rádi bychom Vám představili nabídku speciálních balíčků pro Vaše využití. Tyto balíčky mohou být
zaměřené na konkrétní skupiny (seniory, rodiny s dětmi, školy , apod.).

Obsah balíčku:
• představení barokní opery v Ledeburské zahradě
• plavba lodí centrem Prahy
• návštěva Palácových zahrad pod Pražským hradem
• procházka Prahou s průvodcem
• (téma dle Vašeho požadavku)
Cena balíčku objednaného přes městský (obecní) úřad
• Do 5 osob: 900 Kč/ osoba
• Do 20 osob: 800 Kč/ osoba
• Nad 20 osob: 650 Kč/ osoba
Zároveň bychom Vám osobně rádi nabídli možnost navštívit toto představení od neděle 19. 6.
2011 včetně a v kterémkoliv dalším termínu.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, prosíme, kontaktujte nás.
S přáním hezkého barokního dne
Eva Kociánová, obchodní ředitelka
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17. července 2011 v 17 hodin
evangelický kostel v Nosislavi
Cantilene-Chor
pěvecký soubor z Drážďan
Třicet mladých lidí bude zpívat díla
W. A. Mozarta (Missa brevis in D dur)
a africké písně.
Prodejna potravin Popovice
oznamuje,
že v úterý 5.7. a ve středu 6.7.2011 bude prodejna z důvodu státních svátků uzavřena.
Prodejní doba od 25.7. – 6.8. 2011:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

25.7.2011 a 1.8.2011
26.7.2011 a 2.8.2011
27.7.2011 a 3.8.2011
28.7.2011 a 4.8.2011
29.7.2011 a 5.8.2011
30.7.2011 a 6.8.2011

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

15.00 – 16.30
ZAVŘENO
15.00 – 16.30
Eva Pokorná
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