POPOVICE
_____________________________________________
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Milí spoluobčané!
Po roce se přiblížil čas vánoční, pro děti čas překvapení a radosti. Vánoce nám dávají
odvahu a sílu přinést radost svým blízkým, ale také odvahu odpouštět a usmířit se.
Nový rok – to není jen datum v kalendáři, je to začátek nových plánů a předsevzetí. Je to také
čas ohlédnutí se zpět, abychom zhodnotili to, co se nám podařilo.
Do nového roku přeji Vám, Vašim rodinám i přátelům pevné zdraví, štěstí a úspěch jak v
osobním tak pracovním životě.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
rok nám utekl jako voda a máme tu opět vánoce, i když počasí tomu moc nenasvědčuje.
Přesto mi dovolte Vám popřát, aby jste si vánoční svátky užili s láskou a ve zdraví, v kruhu
svých nejbližších, dětem hodně dárků pod stromečkem a za oknem konečně trochu sněhu,
který k vánocům neodmyslitelně patří.
Do nového roku 2012 přeji hlavně hodně zdraví, síly, lásky a mnoho úspěchů v osobním
životě i zaměstnání. Každému z Vás ať se splní veškerá přání a po celý rok se všichni ve
zdraví potkáváme na různých kulturních či sportovních akcích, nebo jen tak na ulici.
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Touto cestou bych chtěl poděkovat stárkům a všem, kteří se podíleli na přípravě a pořádání
tradičních Martinských hodů. Letos měli připravené i počasí, které bylo na tuto podzimní
dobu příjemné. Doufám, že nebyly poslední, jak se říká mezi lidmi. Proto bych chtěl oslovit
naši mládež, aby se připojila k našim již “odrůstajícím” stárkům, protože by byla škoda,
kdyby tahle krásná tradice zanikla.

Na podzim naše amatérské fotbalové mužstvo sehrálo dvě přátelská utkání. V sobotu
1.října odvetný zápas proti Jezeřany-Maršovice, které jsme porazily vysoko 7:2. Nejlépe se
dařilo Tomáši Kubíkovi, který skóroval celkem čtyřikrát, po jednom gólu se prosadili
Pokorný Filip a Jakub a Havlík Petr.
Druhý zápas jsme odehráli na hřišti Dambořic již osmého října, a opět vyhráli. Zápas byl
pro nepřízeň počasí a kvalitu protivníka těžký, ale nakonec s trochou štěstí skončil 3:2 v náš
prospěch. Dvakrát skóroval Tomáš Kubík a jednou posila z Rajhradu Homola.
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František Maxián, místostarosta
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USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 30.11.2011
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočtové opatření 3/11
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s SK Popovice, Mysliveckou společností
Rajhrad-Popovice, Českým svazem včelařů, Svazem chovatelů, RYS Popovice.
3. žádost Krajského úřadu JMK o vydání vyjádření k žádosti o udělení licence na provozování veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostání pro dopravce ADOSA, a.s.
4. výpověď nájemní smlouvy dohodou ke dni 1.10.2011, uzavřené dne 6.4.2004 s panem Milanem
Fialou.
5. žádost Václava a Jiřího Kubíka o změnu územního plánu sídelního útvaru, která bude zahrnuta do
následujícího zadání změny ÚPD SÚ Popovice.
6. územně plánovací podklad „ Územní studie Popovice“
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2011
neschvaluje:
1. žádost pana Davida Navrátila o pronájem pozemků v majetku obce
2. žádost paní Jany Veselé, bytem Brno o umístění poutače na pozemku p.č. 362 v majetku Obce
Popovice.
projednalo:
1. žádost firmy Campell Finance, a.s. o projednáí změny územního plánu na pozemcích p.č. 361 a p.č.
352/1 v k.ú. Popovice u Rajhradu
2. žádost Ing. Zbořila o změnu územního plánu na pozmku p.č. 333/16 v k.ú. Popovice u Rajhradu.
bere na vědomí:
1. schválení závěrečného účtu DSO – Mikroregion Rajhradsko
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Obecní úřad Popovice bude ve dnech 23.12.2011 a 30.12.2011 uzavřen.
2.

POZVÁNKA
NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ
VE STŘEDU 28. prosince 2011
v 19.00 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení programu 7.
zasedání Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení č. 6 ze dne 30.11.2011.
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Popovice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz
systému likvidace komunálních odpadů na rok 2012
4. Pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku
5. Rozpočtové provizorium na rok 2012
6. Rozpočtové opatření 4/11
7. Rozpočtový výhled 2011-2015
8. Schválení výše příspěvku na pečovatelskou službu
9. Schválení pronájmu pozemku p.č. 312 o výměře 444 m2
10. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Ing. Jiří Bednář
11. Různé
starosta obce
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3.
STAROSTA OBECNÍHO ÚŘADU POPOVICE
Popovice 2, 664 61 Rajhrad
VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení místa na OÚ v Popovicích:

„Údržbář veřejného prostranství „
Pracoviště: Obec Popovice
Úvazek: dohoda o pracovní činnosti
Požadavky:
•
Kladný přístup k práci
•
Dobrý fyzický stav

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.ledna 2012 :
- písemně na adresu: OÚ Popovice, Popovice 2, 664 61 Rajhrad – obálku označte heslem
„Výběrové řízení-údržba“
- e-mail: ou.popovice@volny.cz
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis
- k přihlášce připojte strukturovaný životopis
- datum možného nástupu
V Popovicích dne 20.12.2011

Ing. Jiří Bednář
starosta obce

4.
Sociální reforma I
Informace o převodu nepojistných sociálních dávek na Úřad práce ČR
Na základě schválení novely zákonů souvisejících se Sociální reformou I a po jejich
zveřejnění ve Sbírce zákonů převezme Úřad práce ČR ode dne 1.1.2012 výkony
související s příjmem žádostí a výplatou sociálních dávek hmotné nouze, příspěvku na
péči a dávek pro osoby zdravotně postižené, což bude současně se stávajícími dávkami
státní sociální podpory tvořit sociální systém nepojistných sociálních dávek.
Klienti budou moci uplatnit svoje žádosti o nepojistné sociální dávky v budově, ve které sídlí
kontaktní pracoviště ÚP, konkrétně na adrese:
Komenského 80, 667 01 Židlochovice.

5. Gymnázium v Židlochovicích zachováno
Jen o pověstný vlásek se podařilo zvrátit návrh z dílny stávající krajské koalice ČSSD +
KDU-ČSL, zrušit Gymnázium Židlochovice a sloučit ho s Gymnáziem Hustopeče. Jen půl
hodiny před jednáním zastupitelstva JM kraje, na kterém se mělo o osudu naší školy
rozhodnout, (22.9.2011, v 8:00 hod.) zasedla krajská rada a navrhla ze seznamu škol určených
k „optimalizaci“ gymnázium Židlochovice vyjmout. Zastupitelstvo tento návrh většinově
odhlasovalo. Náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek zdůvodnil tento krok vstřícným
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Hrušovan panem Miroslavem Rožnovským. Návrh spočíval v úhradě nákladů na pronájem
školou využívaných prostor v židlochovické sokolovně v částce 395 tisíc Kč. Nejen toto ale
rozhodlo v náš prospěch. Je potřeba poděkovat všem občanům Židlochovicka, kteří se do boje
o záchranu naší školy zapojili. Vlna nevole se zrušením gymnázia, která se hned v lednu
zvedla v široké veřejnosti, vyústila v nemalý počet podpisů na obou peticích za záchranu
školy. Na první více než 10 000, na druhé 6 700. Nevídaný byl počet dopisů a e-mailů na
vedení JM kraje, které přesvědčovaly o oprávněnosti zachování naší školy. Obrovský význam
měla také demonstrace v Brně, které se zúčastnilo přes 400 osob. Dík patří také 28 starostům
obcí a měst, kteří se pod výzvu o zachování Gymnázia Židlochovice podepsali. Svůj vliv měla
i usnesení zastupitelských klubů krajských zastupitelů za ODS a KSČM, ve kterých tyto
strany vyjádřily rozhodný nesouhlas s nesystémovými kroky vedení kraje. Svůj vliv mělo i to,
že region má zastoupení v krajském zastupitelstvu v osobě Mgr. Vladimíra Šmerdy, starosty
Žabčic, který ve prospěch židlochovického gymnázia odvedl v posledních měsících obrovský
kus práce. Poděkování si zaslouží v neposlední řadě i studenti gymnázia, kteří svými
aktivitami významě pomáhali. Učitelský sbor vedený panem ředitelem RNDr. Jiřím Kubešem
oceňuji za osobní statečnost v obhajobě školy proti svému zaměstnavateli (Jm kraji). Díky
všem těmto aktivitám se nám společně podařilo zachovat kvalitní víceleté gymnázium. Udržet
jedinou školu tohoto typu, která má spádovost pro téměř 40 tisíc obyvatel jižně od Brna.
Umožnit našim nadaným dětem navštěvovat víceleté gymnázium. O to více nás těší aktuální
úspěch studentů školy. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně se rozhodla
finančně podpořit tým z České republiky na mezinárodní olympiádě mladých vědců, která se
bude konat začátkem prosince v jihoafrickém Durbanu. Do soutěžního týmu se dostali jen ti
nejnadanější. Dle vyjádření univerzity museli ti, kteří nejlépe uspěli v odborném testu,
olympiádách a dalších soutěžích projít ještě ústním pohovorem. Byla tak vybrána šestice
nejlepších, z nichž čtyři navštěvují Gymnázium Židlochovice; školu, která měla být před
několika měsíci zrušena.
Vlastimil Helma, starosta Židlochovic
a předseda regionu Židlochovicko

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT

A je tu opět čas vánoční...
Rok se s rokem sešel, ani jsme si toho možná nevšimli. Někomu utekl strašně rychle, pro
někoho mohl být nekonečně dlouhý. Záleží na úhlu pohledu. Ať tak, či tak, máme tu zase za
dveřmi Vánoce. Pro každého může mít označení toužebných dnů volna a nekonečných hald
dobrot všeho druhu jinou příchuť. Asi nejvíc se těší děti v očekávání vytoužených dárků. Pro
hospodyňky je to bezesporu velmi náročné období příprav na všech frontách a stres, co se
musí ještě stihnout. Pro nás včelaře je to období, kdy se provádí poslední léčebné ošetření
včelstev. Je to v podstatě vrchol na cestě naší snahy o zdravá včelstva. V posledních letech se
naší základní organizaci podařilo díky neutuchající snaze našeho zdr. referenta př. Sordyla,
odpovědnému přístupu a disciplíně nás všech dosáhnout v celém regionu velmi dobrých
výsledků. Rádi bychom tento stav navzdory přetrvávajícím nákazovým rizikům udrželi.
Zanedbání povinností včelaře by totiž mělo dopad nejen na něj samého, ale i na rovnováhu v
přírodě v nebližším okolí. Bylo by totiž zcestné považovat včelu pouze za zdroj kvalitního
medu.
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všem našim spoluobčanům klidné Vánoce, pohodu, pocit osobního naplnění a elán na další
cestu. Do nového nadcházejícího roku potom především to, abychom objevili v sobě ony
tradiční hodnoty lidství, jako jsou laskavost, pokora, tolerance, trpělivost a skromnost.

Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad
Z činnosti RYS Popovice:
Oznamuji všem členům Rybářského spolku Popovice, že v úterý dne 27.12.2011 v 18.00
hod. se koná v místní hospodě valná hromada RYS Popovice.
Program:
- zpráva o činnosti za rok 2011
- hospodaření v roce 2011
- příprava na ples
- prodej povolenek na rok 2012
Účast všech zájemců o povolenku na rok 2012 nutná.
Přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2012.
Jaromír Zajíc, předseda RYS

Členové místního rybářského
spolku

pořádají v sobotu 28. ledna 2012
ve 20.00 hod.
v sále místní hospody

IX. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a dobré pohodě hraje

„ALENA RAPÁČOVÁ A JINDRA
KOTEK“
Prodej vstupenek na ples bude zahájen 27.12.2011 od 19.30 hod. v místní hospodě, v další dny bude
vstupenky prodávat předseda RYS pan Jaromír Zajíc, tel. 604 469 697.Bohatá tombola

Občerstvení, večeře zajištěny
Vstupné 100,- Kč
Z činnosti SK Popovice :

Srdečně zvou rybáři z Popovic

Prodej vstupenek na ples bude zahájen 27.12.2011 od 19.30 hod. v místní hospodě, v další dny bude
vstupenky prodávat předseda RYS pan Jaromír Zajíc, tel. 604 469 697.
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V nastávajícím období proběhnou tyto akce a turnaje, vše v místní hospodě:
Čtvrtek 22.12.

- od 17.00 - dětský vánoční sportovní den (šipky a stolní tenis)
- od 19.00 - stolní tenis dospělých

Pátek 23.12.

- od 18.00 - šipky dospělých

Pátek 13.1.2012

- od 19.00 členská schůze SK Popovice
Hlavní body programu: volba VV, brigády, členské, různé

Důležité

- členské příspěvky by měly být zaplaceny 13.1.2012, kdo nebude mít
zaplaceno či domluvený náhradní termín platby s Petrou Schwarzovou,
přestává být členem a nemůže hlasovat!

Všichni občané, kteří mají zájem o tenis, neváhejte přijít. Pokud máte nějaké připomínky,
požadavky, či náměty k naší činnosti, můžete je předložit na naši schůzi.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků
Za SK Popovice
Jiří Drahoš
Z činnosti šipkového klubu Popovice
Ligová tabulka - průběžné pořadí

Pořadí Družstvo

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1. DC Asfaltéři z Texasu Brno

9 6 1 0 1 1 0 93 : 71 222 : 182 21

2. DC Fako Tuřany

9 5 3 0 0 1 0 90 : 75 217 : 194 21

3. ŠK South Stars Opatovice

8 6 0 0 1 1 0 86 : 59 190 : 152 19

4. DC Kolečko Brno

8 5 0 0 0 3 0 81 : 63 187 : 166 15

5. Strmeň Kohoutovice

8 5 0 0 0 3 0 80 : 64 189 : 159 15

6. ŠK Popovice

10 4 1 0 1 4 0 90 : 92 231 : 224 15

7. Bulldog Brno

9 3 1 0 1 4 0 79 : 85 199 : 210 12

8. PPaO Tuřany

9 4 0 0 0 5 0 77 : 85 200 : 212 12

9. Dragon Darts Kolečko Brno

8 3 0 0 1 4 0 69 : 76 173 : 187 10

10. Minibaroni Brno

8 2 0 0 1 5 0 63 : 82 163 : 192 7

11. DC Blind Dogs Budišov

9 2 0 0 0 7 0 70 : 92 179 : 216 6

12. DC Kolečko CATS Brno

9 0 1 0 1 7 0 65 : 99 174 : 230 3

Na závěr bych chtěl za celý tým poděkovat všem našim věrným fanouškům a
příznivcům tohoto sportu a zároveň popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2012.
Michal Fiala

Otevírací doba o vánočních svátcích a mezi svátky v místní hospodě:
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
31.12.2011
1. 1. 2012

12.00 – 17.00
18.00 – 23.00
ZAVŘENO
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
18.00 – 22.00
SILVESTR od 20.00 hod.
ZAVŘENO

Otevírací doba o vánočních svátcích a mezi svátky v prodejně smíšeného
zboží Eva Pokorná:
pátek
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

23.12.2011
24.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
31.12.2011

7.00 – 9.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
7.00 – 9.30
ZAVŘENO

15.00 – 16.00
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PROSINEC 2011
Měsíc kultury v Židlochovicích
23.12., 17:00 VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI -VÁNOČNÍ PUNČ PRO DOSPĚLÉ
místo: orlovna
porádá: Orel jednota Židlochovice, www.orelzidlochovice.cz
23. 12., 18:00 - 20:00 24.12., 15:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skauti Vám přivezou Betlémské světlo.
Betlémské světlo, které putuje do naší vlasti a do našich domovů je světelným poselstvím míru,
smíření a pokoje pro všechny lidi dobré vůle. Každoročně, vždy před Svátky vánočními, věnují stovky
lidí svůj čas a námahu malému světýlku zapálenému v Betlémě, rozvážejí ho ve vlacích, rozdávají na
ulicích, nosí do svých domovů, aby jim připálili svíčku na štedrovečerním stole. Tento malý plamínek
spojí lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, aby v nich alespoň na chvíli probudil to dobré, co je
v každém ukryto. Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená
stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství
vánočních svátků. I letos Vám přivezou Betlémské světlo skauti. Vezměte s sebou buď lucerničky,
nebo vám dáme svíčky v kelímku na přenos Betlémského světla domů. Můžete zde také společně se
skauty chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na sebe dýchnout vánoční atmosféru.
místo: sklep po radnicí (23.12., 18:00 hodin)
kostel Povýšení Sv. Kříže (24.12., 15:00 hodin)
pořádá: Skauti Židlochovice
24. 12., 15:00 HOP HEJ KOLEDA!
Přijďte si zazpívat koledy za doprovodu houslí, kytary a klarinetu. K dispozici bude i Betlémské
světlo, které nám přinesou židlochovičtí skauti.
místo: kostel Povýšení Sv. Kríže Židlochovice
porádá: MCRobátko, www.mcrobatko.cz
25.12., 15:00 VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
vstupné: 150 Kč - místenka, 100 Kč - stání
předprodej: od 7. 12. na regionálním informačním centru
místo: Kostel Povýšení Sv. Kříže
porádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com
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26. 12., 15:00 ŠTEPÁNSKÝ TURNAJ V BADMINTONU
Predchozí registrace není nutná. I pro nečleny sokola.Občerstvení zajištěno.
startovné: 150 Kč / osobu
místo: sokolovna Židlochovice
porádá: TJ Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu, www.sokol-zidlochovice.cz
31. 12., 18:45 SOKOLSKÝ SILVESTR
V 18:45 hodin - Madam Colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant. Silvestrovské divadelní
představení ochotnického souboru. Skvělá megabláznivá krimikomedie v netradičním obsazení.
Ve 20:30 hodin - Silvestrovská zábava. Hraje a zpívá VEBRA BAND.
Večerem provází členové divadelního souboru.
vstupné: 350 Kč (silvestrovské menu, večeře, víno, vstup na divadelní představení)
předprodej: PRODOM,Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
porádá: TJ Sokol Židlochovice, www.sokol-zidlochovice.cz
PŘIPRAVUJEME:
7. 1. 2012, 9:00 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
místo: Židlochovice
porádá: ZŠ Židlochovice
14. 1., 20:00 PYŽAMOVÝ PLES
Hraje VEBRA BAND.
vstupné: 100 Kč
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, www.sokol-zidlochovice.cz
21. 1. 2012, 20:00 IV. HASIČSKÝ PLES
Hraje hudební skupina RAFFAEL.
vstupné: 100 Kč -předprodej, 120 Kč - na místě
od12. 12. 2011 na regionálním informačním centru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: SDH Židlochovice, www.fajci.cz
23. 1. 2012, 19:00 SHIRLEY VALENTINE - divadlo Bolka Polívky
hraje: Simona Stašová
vstupné: 350 Kč / 320 Kč
rezervace: do 5. 12. 2011 na regionálním informačním centru
28. 1. 2012, 20:00 PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Hraje taneční orchestr X Orchestra (Městské divadlo Brno), doprovodný program taneční vystoupení.
vstupné: 190 Kč
předprodej: od 12. 12. 2011 na regionálním informačním centru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice, www.zidlochovice.cz
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BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ RAJHRAD
a
NADACE ORA ET LABORA
pořádají

v Kapitulní síni
benediktinského kláštera v Rajhradě

VÁNOČNÍ KONCERTY
v pondělí 26. prosince 2011 v 16.00 hod.
Program: Koledy a pastorely
skladatelů Adam Michna z Otradovic, Jiří Ignác Linek a Jan Jakub Ryba
Účinkují:
Hana Škarková – soprán, Marie Vrbová – alt, Pavel Drápal – baryton
Martin Jakubíček – varhany, Martina Matušínská – flétna

komorní sbor ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO
Petr Fiala, dirigent

ve středu 28. prosince 2011 v 18.00 hod.
Program: Vánoční písně a koledy
Účinkuje: dechová hudba BORŠIČANKA Antonína Koníčka
Zpívají: Jana Turčínová, Michaela Tarabusová a Svaťa Tarabus
Umělecký vedoucí: František Bečka
Kapelník: Antonín Koníček Moderuje: Jana Grabcová
Vstupné dobrovolné - výtěžek koncertů bude použitý na opravy kláštera. Srdečně zveme
Koncerty podpořili:

Děkujeme partnerům:
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