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Milý spoluobčané, milý sousedé,
horké a hlavně suché léto je za námi, děti se vrátily do školních lavic a my dospělí začínáme
pomalu hodnotit rok, který vstoupil do studeného a deštivého podzimu. Já bych Vás nyní chtěl
seznámit s průběhem největší akce, která právě v naší obci probíhá, a tou je " Zkapacitnění a
modernizace ČOV Popovice ".
Jak jsem Vás již dříve informoval, Obec Popovice uzavřela v lednu 2016 smlouvu s firmou DUIS
s.r.o. na projektové a inženýrské práce ukončené vydáním stavebního povolení na modernizaci
ČOV Popovice. Stavební povolení bylo vydáno 12.7.2017. Konečná podoba projektu čistírny
odpadních vod procházela několika fázemi vývoje.
V původním návrhu rekonstrukce ČOV se uvažovalo s využitím původních stavebních objektů
umístněných v areálu. Na těchto objektech měla být provedena drobná rekonstrukce a objekt měl
být i nadále využíván. Jedná se především o provozní budovu s rozvodnou. Při zažádání o vyjádření
k projektu DUR 25.7.2016, správcem toku Povodí Morava, byl shledán návrh projektu jako
nevyhovující z důvodu ochrany ČOV před stoletou vodou. Projekt byl přepracován, stávající
objekty byly odstraněny a koruna nádrží i nová provozní budova umístněna nad Q100. S touto
změnou byly provedeny i změny v terénních úpravách v místě hráze toku Bobravy.
Jedna z dalších výrazných změn oproti původnímu návrhu byla v založení biologické ČOV. Při
provedení IG průzkumu bylo v místě základové spáry zjištěno nevyhovující jílové podloží. Tato
vrstva je absolutně nevhodná pro založení objektu a je nutno ji vytěžit až na únosnou vrstvu štěrku.
S tímto zjištěním jsou spojeny větší výkopové práce s odstraněním jílů, který je nutno vytěžit a
odvést na skládku, dále nahrazení odtěžené zeminy štěrkem. Z důvodu nižší úrovně základové spáry
by při otevřeném výkopu byly podkopány stávající objekty, které budou pouze rekonstruovány a
využity při stavbě, je nutné použít kombinaci částečně zapaženého výkopu pomocí štětového pažení
a otevřeného výkopu.
Investiční cena akce před přepracováním projektu byla stanovena na 14,1 mil Kč. Z důvodu výše
zmíněných opatření a požadavku organizací byla nově stanovena investiční cena na 17,5 mil Kč.
V srpnu 2016 uzavřela Obec Popovice smlouvu se Sdružením firem DUIS s.r.o. a JANČÁLEK
s.r.o. Předmětem smlouvy je zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při přípravě
a realizaci stavby "Rekonstrukce ČOV Popovice". Součástí smlouvy je i posouzení možnosti
financování akce z dotací a následné vypracování žádostí na vybrané dotační tituly. V současné
době je podána žádost o financování stavby z dotace Ministerstva zemědělství, kde je výše dotace
60%.
Dále zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování kamerového systému z důvodu zvýšené
kriminality v naší obci. Jedná se o monitorování pohybu na veřejných komunikacích. Jedna kamera
bude umístněna u rychlostního radaru na vjezdu do obce, druhá bude u trafostanice u rybníka
monitorovat cestu pod hřištěm. Jsou to dvě místa možného vjezdu do obce. Monitorování bude přes
vysílač nahráváno do počítače na obecním úřadě a není veřejně přístupné. V případě trestné činnosti
bude k dispozici Policii ČR. Z kapacitních důvodů budou nahrávky z kamer v počítači automaticky
zhruba po 7 - 10 dnech mazány.
Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat v sobotu 11.11.2017 do naší hospůdky, kde bude v sále
od 20.00 hodin Hodová zábava. K poslechu, tanci a dobré náladě bude hrát kapela BENNY-Q .
František Maxián, starosta
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USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 26.6.2017
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. 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
2017“, v celkové výši 19.072,- Kč.,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 18 ze dne 27.3.2017,
2. rozpočtové opatření č. 1/17 a 2/17,
3. závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2016.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
MOBILNÍ SVOZ ODPADU

30. září 2017
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
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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.
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2. SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 29.9. – 1.10.2017 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný šrot
firmy REMET.

3. 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 si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Popovice, v případě potřeby i opakovaně.
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.

4. Diakonie Broumov oznamuje, že podzimní sbírku použitého ošacení nevyhlašuje, z důvodu
plných skladů.

OZNÁMENÍ

5.

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Termín konání voleb:
pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1
- je volební místnost - v budově Obecního úřadu, Popovice 2.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

občanství
služebním

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

6. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se uskuteční
od 27.10. do 29.10. 2017. 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.

7. Oznamujeme Vám, že sauna bude otevřena od 1.11.2017 do 31.3.2017. Objednávky na tel.
č. 737305423.

-48. Kam dál v kariéře? Udělejte první krok za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se
podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem
životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je
na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit.
Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s
dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně
pro každého.
Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje
Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových
aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín,
Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se chceme přiblížit pomocí
online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START pro
rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit především
na základních, středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii
vedoucí centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě
Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v
takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce.
Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme
maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“
upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má na starosti pobočku v Brně
a v Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV
absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila
jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně
hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb CVV využila v době,
kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co
chce v životě skutečně dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na
www.vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice.
V prosinci proběhnou tradiční turnaje, vše v místní hospodě:
Čtvrtek 21.12.2017 – od 17.00 - dětský ( pro ročníky 2002 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.
pátek 22.12.2017

- 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
za SK Popovice
Jiří Drahoš

POZVÁNKA
na
„MARTINSKOU ZÁBAVU“,
která se bude konat v sobotu 11. listopadu 2017
od 20.00 hod.
v sále místní hospody
K tanci a poslechu bude hrát skupina „BENNY-Q“
Občerstvení zajištěno
Vstup volný
V NEDĚLI 12. listopadu 2017 bude
- v 11.00 hod. sváteční mše svatá
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
26.11.2017
NA
XIV. 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 10.11.2017.
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

****************************************************
Pochod rakouských čertů
Pochod rakouských čertů se uskuteční v Židlochovicích v sobotu 25.11.2017 na trase ulic
Komenského, Masarykova a náměstí Míru .
Čerti vyjdou v 17:30 hod. od základní školy na ulici Komenského.
V letošním rose se účastní rakouské skupiny Reichraminger Hintergebirgsteufe, Waldzeller
Woidteifln, Zarathos Teufel a Krampusverein Diabolos Sandl v minimálním počtu 80 masek.
Od 10:00 hod. bude v Židlochovicích doprovodný program pro děti i dospělé, řemeslný jarmark,
bohaté občerstvení a zabíjačkové pochutiny .
Více informací na internetových stránkách www.certi-zidlochovice.cz (webové stránky budou
průběžně aktualizovány…, časový harmonogram dne- až po potvrzení všech účastníků).
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