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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Prázdniny rychle utekly a je tu zase podzim. Podzim plný akcí všeho druhu pro
všechny věkové kategorie. Seznam akcí najdete v tomto Zpravodaji, jediná
změna nastala u Dětského karnevalu, který byl přesunut na tradiční karnevalové
období a bude se konat v únoru 2020.
Na obecní úřad nám nastoupila nová posila, paní Ing. Kateřina Krausová, která
postupně přebere veškerou administrativní agendu a účetnictví obce. Telefon
na ni je 604 484 483. Na obecním úřadě bude nepravidelně, podle potřeby,
úřední hodiny zůstávají nezměněny (PO 18-20 hod).
Další novinky a informace naleznete uvnitř zpravodaje.
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•
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Odvoz
velkoobjemového a
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Revize katastru
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Z činnosti místních
spolků, chystané akce

Daniela Fialová, starostka

Povinné čipování psů
•
•
•

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
•
•

•

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Více informací najdete na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz

Čipování psů provádí MVDr. Vašák v pondělí až pátek v ordinačních
hodinách, v sobotu po telefonické domluvě. Cena 330 Kč.
Ordinační hodiny: Po 7-12, Út 12-16, Stř 12-18, Čt 7-12, Pá 12-16
Ordinace: Židlochovice, Masarykova 361 Tel. +420 602 541 968
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Čištění kanalizace

Provoz sauny

V polovině září proběhlo v Popovicích čištění
celé kanalizační sítě, a to včetně dešťových
vpustí. Koše dešťových vpustí byly ve vícero
případech ucpány fasádními barvami.
Pracovníci VAS, kteří toto čištění prováděli,
koše ve většině případů zprůchodnili, ale
někde pouze omezeně.

Sauna bude v provozu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.
Objednávky na tel. 733 642 598 (D. Fialová)

V případě, že někdo bude znečišťovat
kanalizaci těmito látkami, bude mu dáno
následné vyčištění k úhradě.

Upozornění pro občany ̶ parkování u MěÚ
v Židlochovicích
Upozorňujeme občany, že při vyřizování záležitostí na
MÚ v Židlochovicích je nutno mít při parkování u MÚ
v autě parkovací hodiny. Ty je možné koupit na pokladně
MěÚ za 30 Kč. Parkování je omezeno na 1,5 hod. Tato
novinka platí od června 2019.

Dětská skupina Popovice
Jak již mnozí víte, z důvodu každoročních problémů s umístěním dětí do okolních mateřských škol, jsme se
rozhodli pro zřízení Dětské skupiny Popovice (DS). Na tuto DS jsme dostali dotaci ve výši 3.382.995,60 Kč na tři
roky (částka na vybudování a provoz DS). Spoluúčast obce je 178.052,40 Kč.
DS bude umístěna v objektu Obecního úřadu, kdy vyčleníme cca polovinu budovy a provedeme zde drobnou
přestavbu (vybudování dětského sociálního zařízení, stavební oddělení od kanceláře OÚ).
DS je plánována max. pro 12 dětí, kdy se o ně budou starat 2-3 chůvy. Zároveň vypisujeme výběrové řízení na
chůvy (viz následující text).
Stravování v DS bude řešeno dovážkou od externí firmy.
Přihlášky do DS budou na OÚ od konce října, proto prosím rodiče, aby během listopadu 2019 přihlášky vyplnily,
abychom věděli, jaká bude obsazenost a příp. mohli nabídnout volná místa i zájemcům z ostatních obcí.
Otevření DS je plánováno na 1. 1. 2020 (resp. 2. 1. 2020).

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA ̶ CHŮVA DO DĚTSKÉ SKUPINY
Do našeho nově vznikajícího týmu, hledáme chůvy/vychovatelky/učitelky, které mají rády práci s dětmi,
jsou usměvavé a pozitivně naladěné.
Chtěly bychom, aby naše kolegyně:
-

-

byly proaktivní a s úsměvem na rtech,
rády si hrály a tvořily s dětmi a společný čas tak s nimi trávily aktivně,
souzněly s respektujícím přístupem k dětem,
byly kreativní, hravé a rády přicházely s novými podněty a nápady,
ideálně měly vzdělání v oboru učitelství (pro MŠ nebo 1. stupeň) nebo zdravotní vzdělání nebo vzdělání
pracovníka v sociálních službách případně rekvalifikaci jako chůva (mnohem důležitější, než vzdělání je
pro nás osobnost a vztah k dětem)
byly trestně bezúhonné.
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Co převážně budete dělat?
-

Ve dvou pečovat o cca 12 člennou skupinku dětí ve věku 1,5 – 6 let,
Zajišťovat jejich výchovu a péči (základní návyky, pomoc s jídlem, oblékáním apod.)
Plnit vzdělávací plán - každý měsíc máme konkrétní téma, společně naplánujeme aktivity a rozdělíme si
mezi sebou úkoly pro jejich přípravu (výtvarná a pohybová činnost)
Chodit s dětmi na procházky nebo na zahradu,
Připravovat svačinky, pití a dovezený oběd,
Aktivně komunikovat s rodiči.

Další detaily:
-

nástup od 1. 1. 2020,
nabízíme dlouhodobou spolupráci na HPP,
pracovní úvazek 0,5-1 (dle domluvy),
máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu tak, abychom pokryly chod skupiny (6.30 – 17 hodin)
tj. je tu možnost vyjít vám v rámci možností vstříc,
nástupní plat dle vzdělání a zkušeností,
výběrové řízení proběhne 15. 10. 2019

Máte-li nějaký dotaz, neváhejte kontaktovat paní Danielu Fialovou na tel. 733 642 598. A pokud jste už teď
nadšené, pošlete nám svůj životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů na adresu
podatelna@obecpopovice.cz .

Provoz čističky odpadních vod po dobu rekonstrukce
Od 15.7.2019 probíhá rekonstrukce ČOV. Ta během rekonstrukce pracuje v provizorním režimu, je zajištěno
čištění splaškových vod tak, jak to ukládají příslušné předpisy. Splaškové vody neodcházejí do potoka, jak se
mylně někteří spoluobčané domnívají.

DERATIZACE

Kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad budou
přistaveny
16. 11. od 10 - 11 hodin u hospody
Prosíme občany, aby do příslušných
kontejnerů ukládali jen to, co do nich
skutečně patří.
Pokud nebude odpad tříděn, bude
považován za směsný a jeho likvidace
obci bude účtována vyšší sazbou.

Oznamujeme Vám, že v první polovině října 2019 bude na
území naší obce probíhat plošná deratizace. Termín bude
upřesněn sms zprávou. 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 (PO 18-20, příp. dle dohody), v
případě potřeby i opakovaně. Je třeba, 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 provádět firma Pařez, zdravotně
technické služby.
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Kácení stromů v obci
V souvislosti se špatným zdravotním stavem dvou ořešáků (u hřiště a u kapličky) bylo po konzultaci
s arboristy rozhodnuto o jejich kácení. Dále budou zlikvidovány i již uschlé stromy na území obce. Práci
provede specializovaná firma. Další stromy – lípy a akát u pomníku obětem I. světové války budou odborně
ošetřeny.

Co se událo v Klubu
otevřených dveří?

Chystané akce KOD

Proběhla
brigáda,
kdy
členové a přátelé spolku
upravili prostor dětského
hřiště a prostranství před
obecním úřadem. Zde byly
rovněž opraveny schody.
Za odvedenou práci nám
poděkovala paní starostka.

Vážení členové a příznivci Klubu
otevřených dveří,
zveme Vás na brigádu 12.10. od 9:00
do 12:00 hodin (v případě deštivého
počasí 19.10. 9:00-12:00).
Chceme například: upravit dětské
hřiště, natřít zde prolézačky, natřít
lavičky (v případě, že to počasí dovolí),
upravit pomník obětem I. světové války
a křížek.
Prosíme, nářadí a pracovní rukavice
vezměte vlastní!

•
•

8. 11. v 18:30 zveme na přednášku MUDr. Romana Dvořáka První
pomoc nejen pro seniory
1. 12. od 13:30 Vánoční tvoření pro děti i dospěláky – malí i velcí
si budou moci pod vedením Ing. Heleny Pluháčkové, Ph.D. vytvořit
vánoční dekorace. Akce proběhne v sále místní hospody. Prosíme
o nahlášení účasti telefonicky nebo mailem E. Hrudové
(737919940) nebo mistostarosta@obecpopovice.cz do 20.11.
Přihlášení je nutné z důvodu nákupu aranžovacího materiálu.

100 let Včelařského spolku v Rajhradě
Členové ZO Českého svazu včelařů Rajhrad Vás srdečně zvou na
výstavu uspořádanou k výročí 100 let od založení spolku. Ta se
bude konat 14. - 17. 11. 2019 v sále Restaurace Na Kině,
Masarykova 459, Rajhrad. Otevřeno pro veřejnost bude ve čtvrtek
od 10 do 20 hod, v pátek od 10 do 17:30 hod, v sobotu od 11 do 20
hod a v neděli od 11 do 16 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za členy ZO, Dagmar Sladká

Nová povinnost pro obce: Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků
Tato povinnost vyplývá ze Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č.
321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže
povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).
Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.
Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro
výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých
odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).
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Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde
způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na
skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
Plnění povinnosti je možno zajistit různými způsoby:
•

speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách
(PET láhve atd.);
• speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném
místě a občan obdrží další nádobu;
• sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí
obce.
Další
informace
lze
najít
na
webových
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(https://www.mzp.cz/cz/trideni_oleju_tuku_obce).

O tom, jakým způsobem bude tato povinnost od 1.1. 2020 plněna v naší obci budeme občany včas
informovat.

INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
Zde přinášíme stručný výtah ze zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce Popovice, jejichž
kompletní znění byla zveřejněna na úřední desce a jsou dále k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu
Popovice a na webových stránkách obce v sekci „Zápisy ze zasedání zastupitelstva“.
1) Výpis ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 25.6. 2019
- Přítomni: Daniela Fialová, Eva Hrudová, Róbert Jankových, Michaela Kubíková, Petr Havlík,
František Maxián a Jiří Bednář.
- Projednání investiční akce ,,Systém varování a informování obyvatelstva“
Starostka seznámila zastupitelstvo, že hasičský záchranný sbor má výtku k informování občanů
prostřednictvím sms zpráv. Je potřeba zřídit varovný a informační systém pomocí sirén. Od 1.10.2019
bude vypsán systém dotace. Bylo navrženo zjistit bližší informace k dotaci včetně ceny projektu.
- Byl projednán a schválen Jednací řád Zastupitelstva obce, celé znění najdete na webu obce
- Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na zřízení Dětské skupiny.
- Byla projednána stížnost na hluk působený provozem Bistra U vodníka. Zastupitelstvo obce
schválilo, že panu Navrátilovi a paní Sedmidubské bude dáno napomenutí za nadměrný hluk.
V případě, že bude hluk pokračovat, bude dán podnět na hygienickou stanici pro měření hluku.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření 5/2019, 6/2019, 7/2019.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na stavbu pana
Egerleho (jedná se o přípojku elektrického proudu).
- Starostka seznámila přítomné se žádostí o kácení dřevin v katastru Popovice u Rajhradu kvůli
cyklostezce z Rebešovic do Modřic. Po dohodě se životním prostředím nebude pokácen stoletý
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-

-

strom. Pokácí se pouze jasany. Za kácení bude provedena náhradní výsadba asi 17 ovocných
stromů kolem biotopu a na hřišti.
Starostka informovala o dvou kontrolách obce, které proběhly během prázdnin.
Jedna byla z Hasičského záchranného sboru. Kontrolou obec prošla. Druhá kontrola zpětně za dobu
3 let z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zde byla zjištěna špatně nahlášená neschopenka o jeden
den v roce 2017, proto byla obci vyměřena pokuta ve výši 48,- Kč. Všechny zjištěné nedostatky byly
již napraveny.
Byly poskytnuty informace o třídění odpadu - podle nového zákona o odpadech je možnost podle
množství vytříděného odpadu mít slevu za odvoz odpadu. Zastupitelstvo poskytnuté informace
vzalo na vědomí.

V rámci diskuse bylo vzneseno několik dotazů a připomínek. Odpovědi na ně přinášíme zde:
-

-

-

Od 15. 7. 2019 bylo předáno staveniště ČOV. Ta funguje v omezeném provozu. Práce
postupují dle harmonogramu.
Zastávka autobusu pro děti v horní části obce: nelze udělat zastřešení, protože pozemek je
příliš úzký. Ještě se zjistí, zda by šla zastávka udělat na pravé straně silnice při výjezdu z
obce.
Zprovoznění rozhlasu je v řešení. Jeho případné zprovoznění by však nestačilo pro hasičský
varovný systém.
Provoz obchodu byl v řešení již na předchozích jednáních zastupitelstva, stejně tak byla
řešena i případná dovážka potravin. Ani jedna z možností však zastupitelstvem nebyla
schválena. V současné době se neplánuje v této záležitost podnikat žádné další kroky.
Cesta do Rajhradu se v současné době opravovat nebude.
Stížnost občanů na neudržovanou zeleň v obci.
Soukromé pozemky, které nejsou posečeny - jejich majitelé dostali od obce výtku.

Tradiční předvánoční posezení se seniory
se uskuteční v úterý 10. prosince od 18:00 hodin v sále místní hospody.

O hudbu a dobrou náladu se postarají manželé Rapáčovi.
Občerstvení je zajištěno.

Jménem obecního zastupitelstva Vás srdečně zve
Daniela Fialová, starostka
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KONTAKTY
Podatelna – obecní úřad
Administrativní pracovnice
Kateřina Krausová
Starostka
Daniela Fialová
Místostarostka
Eva Hrudová
Předsedkyně finančního výboru
Michaela Kubíková
Předseda kontrolního výboru
Róbert Jankových

podatelna@obecpopovice.cz
604 484 483

podatelna@obecpopovice.cz

733 642 598

starosta@obecpopovice.cz

737 919 940

mistostarosta@obecpopovice.cz
financnivyb@obecpopovice.cz

605 440 420

kontrolnivyb@obecpopovice.cz

Vydává Obecní úřad v Popovicích. Redakce, tisk a grafické zpracování Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. Adresa redakce: Obecní úřad Popovice, Popovice 2,
PSČ 664 61, tel. 547 232 155, e-mail: mistostarosta@obecpopovice.cz. Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10628.
Vychází čtvrtletně. Neprodejné. Bezplatná distribuce občanům Popovic. Náklad 135 kusů. Za správnost textu odpovídá autor.

8

