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Milí spoluobčané!
S potěšením Vám oznamuji, že akce „Nádraží Popovice – rampa pro pěší“ byla
definitivně ukončena. Dne 15.9.2011 proběhla její kolaudace. Ze stran dotčených orgánů
nebyly ke stavbě žádné připomínky. Čeká nás ještě konečná úprava ozelenění ploch – etapově
podzim/jaro.

Při této příležitosti bych rád připomněl význam této akce a to je bezpečnost občanů
přijíždějících do obce vlakovými spoji. Je smutné, že i po této nemalé investici (celkové
náklady činily 6.659 tis. Kč) se najdou občané, kteří riskují a hazardují se svým životem a
stále přecházejí přes kolejiště.
V letošním roce chystáme ještě opravu budovy ČOV, která je v havarijním stavu. V
současné době probíhá výběr realizační firmy na tuto opravu.
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Turnaje v kuželkách o pohár starosty. Zde jsou výsledky:
V kategorii ženy:

1. místo Petra Zigmundová
2. místo Kateřina Hlivová
3. místo Martina Havlíková
4. Lucie Sedmidubská, 5. Daria Kovaříková, 6. Kamila Bednářová a Petra Schwarzová,
7. Daria Mazurek
V kategorii muži:

1. místo Pavel Pokorný
2. místo Marek Šeda
3. místo Miroslav Pokorný
4. Jiří Maxián, 5. Jan Zajíc a Petr Klier, 6. Václav Kubík, 7. Josef Jedlička, 8. František
Maxián, 9. Petr Havlík, Michal Fiala a František Zigmund, 10. Jiří Drahoš, 11. Ivoš Navrátil,
12. Jarek Hliva a Jiří Koláček, 13. Radek Klíč, 14. David Nutil a Pavel Fiala, 15. Filip
Pokorný
Celkem se zúčastnilo 8 žen a 20 mužů.
Děkuji všem za účast a gratuluji k dosaženým výsledkům.

Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 25.8.2011
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření 2/11
2. povolení oplocení části pozemku p.č. 266 v k.ú. Popovice u Rajhradu, který má v nájmu
pan Václav Frýz
3. uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o obstarání záležitostí investora uzavřené s Ing.
Františkem Pelanem
4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s SK Popovice
5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK s Jihomoravským
krajem, Brno
6. uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2011 s VAS, a.s.

-37. provedení opravy provozní budovy ČOV a schválilo výběr firem na vypracování cenové
nabídky
8. zadání zpracování geometrického plánu na část pozemku p.č. 236/1, který navazuje na
pozemky p.č. 236/11, 236/12 a 236/13.
9. povolení oplocení pozemku p.č. 236/20 ve vlastnictví sl. Hany Semerádové, Popovice 50
10. uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s firmou E-ON Distribuce, a.s. na akci „Popovice, smyčka NN, Vašíčková“
projednalo:
1. žádost paní Pavlíny Vašíčkové, Popovice 28 o povolení napojení novostavby na pozemku p.č. 166/4
na kanalizaci a vodovod. Navrhlo nejdříve nechat zpracovat finanční analýzu nákladů spojenou
s vybudováním kanalizační přípojky.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Oznamujeme Vám, že sauna bude otevřena od 1.11.2011 do 31.3.2012. Objednávky na tel.
č. 737305423.

2. Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní
služby v Jihomoravském kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012
1. LSPP pro dospělé, stomatologická LSPP a služba ohledání zemřelých v okrese
Brno-město bude zajištěna společně na jednom místě lůžkovým zdravotnickým
zařízením, které je schopno trvale zajistit zdravotní péči o urgentní stavy
službami komplementu minimálně v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a
biochemické laboratoře a dále lůžkové anesteziologicko resuscitační péče. Služba
bude zabezpečena v období od 01.07.2011 do 31.12.2011 stávajícím
poskytovatelem Úrazovou nemocnicí v Brně, poskytovatel služby pro období r.
2012 bude vybrán na základě výběrového řízení.
2. LSPP pro děti bude zabezpečena pro okres Brno-město a okres Brno venkov
Fakultní nemocnicí Brno, Dětskou nemocnicí, jako jediným lůžkovým
zdravotnickým zařízením na území Statutárního města Brna, poskytujícím
lůžkovou zdravotní péči v odbornosti dětského lékařství a schopném trvale
zajistit zdravotní péči o urgentní stavy službami komplementu minimálně
v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a biochemické laboratoře a dále
lůžkové anesteziologicko resuscitační péče.
3. Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých a stomatologická LSPP
zajištěna stejným poskytovatelem jako pro okres Brno – město.
4. Lékárenská pohotovostní služba bude pro okres Brno – město a Brno - venkov
poskytována stejným poskytovatelem na jednom místě. Služba bude zabezpečena
v období od 01.07.2011do 31.12.2011 stávajícím poskytovatelem obchodní
společností K.E.I. pharma, s.r.o., poskytovatel služby pro období r. 2012 bude
vybrán na základě výběrového řízení.
5. Minimální doba poskytování LSPP a LPS pro okres Brno-město a Brno –venkov
je stanovena takto:
v pracovní den:
17,00 hod. – 7,00 hod.

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti a dorost
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých

nepřetržitý provoz
v nepracovní den:
nepřetržitý provoz
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LSPP pro dospělé, LSPP pro děti a dorost
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých
lékárenská pohotovostní služba na jednom místě

6. Předpokládaná částka ročního příspěvku na provoz s účelovým určením, resp.
úhrady za službu z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění LSPP činí na
jedno místo:
LSPP pro dospělé a LSPP pro děti
2.000 tis. Kč
LSPP pro dospělé (samostatně)
1.500 tis. Kč
LSPP pro děti (samostatně)
1.500 tis. Kč
LSPP stomatologická
200 tis. Kč
ohledání zemřelých
200 tis. Kč
7. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
8. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí
být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
Příloha: Tabulka č. 1 Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji
od 1.7.2011 do 31.12.2012

Okre
s

Obec

Předpokládaný poskytovatel
FN Brno, Pracoviště dětské
medicíny

LSPP a LSP
pro děti
pro dospělé

Brnoměst Brno
o
Brnovenk
ov

Úrazová nemocnice v Brně

ohledání zemřelých
K.E.I. pharma, s.r.o.

Tišnov Nemocnice Tišnov, p.o.
Ivanči
ce

Stomatologická

Nemocnice Ivančice, p.o.

lékárenská pohotovostní
služba
pro dospělé
pro dospělé

minimální rozsah
pracovní
nepracovní
den
den
17:00 –
Nepřetržitě
07:00
17:00 –
Nepřetržitě
07:00
17:00 Nepřetržitě
07:00
17:00 –
Nepřetržitě
07:00
Nepřetržitě

Nepřetržitě

17:00 –
22:00
17:00 –
22:00

08:00 –
20:00
08:00 –
20:00

3. Oznamujeme Vám, že na základě nařízení vlády č. 91/2010 ze dne 1.3.2010 o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je 1x ročně povinná
kontrola komínů, při které musí být vydána revizní zpráva. Zastupitelstvo obce si nechalo
zpracovat několik nabídek a vybralo k provedení těchto prací v naší obci – mistra
kominiského pana Jaroslava Loukotu, IČO 13667190.

Dne 12.10.2011 v době od 8.00 – 16.00 hod. bude v naší obci probíhat
čistění a revize komínů. Prosíme všechny zájemce o vyplnění přiloženého dotazníku
(viz. poslední strana zpravodaje) a vhození do pátku 7.10.2011 do poštovní schránky
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revizi a každý majitel rodinného domu mu tuto částku potvrdí svým podpisem. (Žádná úhrada
na místě!!!!!) Kominík bude fakturovat provedené práce na obec, kam následně předá
vypracované revizní zprávy, které si zde každý občan bude moci oproti úhradě vyzvednout.
Cenová nabídka:

Revizní zpráva dle nařízení vlády ........350,- Kč / 1 rok
Vymetání komínu + kontrola ...............130,- Kč
Každý další komín v jednom domě (druhý a více) ... zdarma.

Bližší informace podá místostarosta obce pan František Maxián na tel. č. 605 200 186

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice
sobota 3. září - tenisový den
Čtyřhra smíšené páry – hlavní soutěž:
1. místo - Dominika Svobodová + partner
3. místo - Lenka Bednářová + partner
4. místo – Zuzana Kovářová + partner
5. místo – Alice Kafková + partner
6. místo - Kamila Bednářová + partner
Čtyřhra dětí :
1. místo - Katka Hlivová, Michal Šubert
2. místo – Tereza Bednářová, Tereza Svobodová
3. místo - Tereza a Nikola Schwarzová
4. místo - Kristýna Schwarzová, Katka Drahošová
5. místo - Jakub Kostelecký, Filip Vejvančický
Čtyřhra mužů ( partneři již k sobě nebyli vylosováni ),
1. místo - Přemek Machač + Přemkův host)
2. místo - Rostislav Beneš + Michal Fiala
3. místo - David Nutil + Michal Vrbka
4. místo - Jiří Bednář + Erik Schwarz
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seznámil Jiří Drahoš
předseda SK
******************************************************************************************

POZVÁNKA na „POPOVSKÉ MARTINSKÉ HODY“,
které se konají 12. listopadu 2011
v sále místní hospody
PROGRAM:
Pátek 11. listopadu 2011
- od 16.30 hod. – prodej rozmarýnů a předprodej vstupenek na sobotní
večerní zábavu, cena 60,- Kč
Sobota 12. listopadu 2011
- od 14.00 hod. krojovaný průvod obcí
- od 20.00 hod.
hodová zábava, k tanci a poslechu hraje „Vonička
z Nikolčic“ .Vstupné na místě 80,- Kč
- ve 21.00 hod. slavnostní hodový nástup v sále místní hospody
Neděle 13. listopadu 2011
- v 11.00 hod. sváteční mše svatá
Srdečně Vás zvou
popovští stárci
***************************************************************************
POZVÁNKA
SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 27.11.2011
NA
VIII. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
U OBECNÍHO ÚŘADU
PROGRAM:
- od 13 hod. do cca 15 hod. výroba vánočních ozdob v budově Obecního úřadu pro děti do 15 let. Závazné
přihlášky přijímá paní Kateřina Kuglerová, tel. 606 524 823 do 14.11.2011.
- 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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VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
srdečně zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných
a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2011

spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

13. – 16. října 2011
Podzimní Flora Vás potěší:
• Ústřední expozicí „PALETA BAREV“ se špičkovými
výpěstky ovoce, zeleniny a podzimních květin
• Přehlídkou okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů
• Nabídkou ovocných školkařským výpěstků
• Pavilonem Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce a
různých druhů zelenin, zahrádkářskou poradnou
• Výstavou pěstovaných i divoce rostoucích hub, zahrádkářskou
a houbařskou poradnou, včelařským koutkem, prodejem včelích produktů, nabídkou
moravských vín a burčáku
• Přehlídkou nejlepších exponátů z podzimní soutěže profesionálních floristů v aranžování
květin
• Gastronomickým festivalem OLIMA s vařením a ochutnávkami krajových i zdravých jídel a
nápojů, Dny moravských vín s prezentací vinařských podoblastí a „soutěží o nejlepší ovocný
destilát „FLORA KOŠT 2011“ - vše s ochutnávkami!
• Prohlídkami skleníků a botanické zahrady výstaviště i Univerzity Palackého, cimbálovou
muzikou, zábavným programem, festivalem dechovek
• PODZIMNÍMI ZAHRADNICKÝMI TRHY s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin,
ovocných i okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily
• Slevami na hromadné objednávky vstupného a pro školní zájezdy (vstupenka 15 Kč pro
účastníky školních zájezdů
o nejméně 10 lidech) Běžné vstupné: 100 Kč, zlevněné 80 Kč,
rodinné 210 Kč, zdarma děti do 6 let, ZTP a ZTP-P
Všechny informace na www.flora-ol.cz

Termíny výstav Flora Olomouc na rok 2012
Flora Olomouc - jarní etapa
Jarní zahradnické trhy
Hortifarm
Flora Olomouc - letní etapa
Letní zahradnické trhy
Flora Olomouc - podzimní etapa
Podzimní zahradnické trhy
Olima

19. – 22. 04. 2012

16. – 19. 08. 2012

11. – 14. 10. 2012
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Římskokatolická farnost Rajhrad
Vás srdečně zve
na

Benefiční varhanní koncert
který se uskuteční

9. října 2011 v 16:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě

Zazní skladby od známých i méně známých
skladatelů v podání nejen rajhradských varhaníků..
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude použit na údržbu varhan.
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Prodej novostavby RD 4kk v Rajhradě.
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2, terasa 35 m2, kryté
parkovací stání, vč. standardů, komínu, připojení na IS.
Perfektní dostupnost do Brna, nová lokalita, výhoda IDS
JMK i vlakového spojení.
Cena: 3.990.000,- Kč
Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ
Vydává Obecní úřad v Popovicích. Vedoucí redaktorka, tisk a grafické zpracování Eva Pokorná. Adresa redakce:
Obecní úřad Popovice, Popovice 2, PSČ 664 61, tel. 547232155. Zaevidováno Ministerstvem kultury ČR pod
evidenčním číslem MK ČR E 10628. Vychází 1x za čtvrt roku. Neprodejné, bezplatná distribuce občanům
Popovic. Náklad 100 kusů.

