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Milí spoluobčané,
zima je už konečně za námi a snad se již brzy dočkáme prvních jarních slunečních
paprsků.
Rozpracované úkoly na sebe nenechají dlouho čekat – doufám, že se nám již podaří
dosáhnout na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Nádraží Popovice „
(byla tomu podřízena veškerá moje snaha během zimních měsíců – přepracování,
přejmenování a doplnění projektové dokumentace na žádost pracovníků SFDI). Chtěl bych
Vás všechny ujistit, že tato, pro nás všechny významná akce, se uskuteční i pokud bychom
opět neuspěli s přidělením dotace.
Taktéž vybudování parkových stání na hlavní ulici a na Nivách se již intenzivně
připravuje. Čekáme na vydání stavebního povolení.
Ještě bych se rád vrátil k zimním měsícům. Jak jistě všichni víte, loňského roku vstoupil v
platnost tzv. „Chodníkový zákon“, kdy je obec povinna starat se o údržbu chodníků a
komunikací ve svém majetku. Využívám příležitosti a touto cestou bych chtěl poděkovat
všem občanům, kteří i přes platnost tohoto zákona zajistili, aby chodníky ve svém nejbližším
okolí měli vždy uklizené.
Apeluji taktéž touto cestou na majitele psů, kteří venčí své miláčky, aby také po nich
uklízeli. Po obci budou na vytipovaných místech instalovány koše i s papírovými pytlíky na
psí exkrementy, takže doufám, že nevzhledných hromádek po obci značně ubyde.
Na závěr bych Vám rád popřál krásné velikonoční svátky a bohatou pomlázku.
Ing Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.12.2009
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1.uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou van Gansewinkel, a.s.
2. obecně závaznou vyhlášku obce Popovice 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
likvidace komunálních odpadů.
3. výši stočného na rok 2010
4. rozpočtové provizorium na rok 2010
5. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací:
- RYS Popovice – na pokrytí nákladů na živou hudební produkci na tradičním rybářském plese
- Myslivecké společnosti Rajhrad-Popovice na pokrytí nákladů na živou hudební produkci na tradičním
mysliveckém plese
6. rozpočtové opatření 6/09

-27. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno.
8. navýšení odměn předsedovi finančního a předsedovi kontrolního výboru o 760,- Kč
měsíčně.
9. prodej pozemků p.č. dle KN 207/3 o výměře 24 m2, p.č. dle KN 217/2 o výměře 320 m2 a
p.č. dle KN 268/4 o výměře 285 m2 za cenu 40 Kč /m2.
10. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3405
s JMP Net, s.r.o. Brno.
11. uzavření smlouvy o dílo na dodávku geodetických prací s Ing. Milošem Korgerem.
12. přílohu ke smlouvě o zajištění poskytování pečovatelské služby uzavřené s městem Židlochovice.
13. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Popovice-rampy pro pěší“ s firmou Atelier Creo, s.r.o.
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místních poplatcích.
15. návrh vodného na rok 2010.
pověřuje:
1. starostu obce k provedení rozpočtového opatření v závěru roku 2009
bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnili 4 členové. Jednání bylo usnášeníschopné.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009
NÁZEV

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNO
ROZPOČET
ROZPOČET
ST

PŘÍJMY
pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti
a funkčních požitků
pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.
činnosti
pol. 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.
Výnosů
pol. 1121 – Daň z příjmů právnických osob
pol. 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce
pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty
pol. 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
pol. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
lesa
pol. 1337 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
pol. 1347 – Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
pol. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií
pol. 1361 – Správní poplatky
pol. 1511 – Daň z nemovitostí
pol. 2411 – Splátky půjč. prostředků od podnikat.
Subjektů –fyz. osob
pol. 2460 Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol.4111 – Neinvest.příj.transfery z všeob. pokl. Správy
stát. rozpočtu
pol. 4112 – Neinvestiční přij. transfery ze st. rozp. v
rámci souhrn. dotač. Vztahů
pol. 4116 – Ostatní neivenstič. Přijaté transfery ze stát.
rozpočtu
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a z vydobytých nerostů
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí

450.000,--

450.000,--

430.087,57

2.000.000,--

1.960.900,--

1.151.519,54

40.000,--

40.000,--

38.913,49

700.000,-275.600,-1.000.000,-3.000,--

700.000,-275.600,-1.000.000,-3.000,--

485.009,42
275.520,-842.633,-0,--

2.000,--

2.000,--

0,--

108.000,-6.100,-80.000,--

108.000,-6.200,-80.000,--

106.483,-6.116,-80.000,--

100.000,-140.000,-150.000,-12.600,--

100.000,-140.000,-150.000,-20.000,--

59.477,-64.350,-140.040,40
20.000,--

0,-0,--

8.400,-15.500,--

8.400,-15.500,--

7.900,--

7.900,--

7.900,--

0

71.400,--

71.337,--

1.200,--

1.200,--

1.149,--

3.000,-9.000,--

3.200,-9.000,--

3.128,-0,--

§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3341 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí a jejich částí
§ 3613 pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
§ 3633 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již
zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
§ 6402 pol. 2226 Příjmy z finančního vypořádání
minulých let mezi obcemi

20.000,--

30.000,--

28.919,--

240.000,--

240.000,--

232.290,--

500,--

500,--

0,--

500,--

500,--

50,--

2.000,--

2.000,--

1.150,--

5.000,--

5.000,--

4.420,--

22.000,--

22.000,--

22.000,--

0,--

10.700,--

10660,--

90.000,-15.000,-100.000,-10.000,--

90.000,-15.000,-100.000,-10.000,--

0,-13.712,-13.080,-6.615,--

30.000,--

30.000,--

26.815,50

1.000,--

1.000,--

0,--

2.000,--

2.000,--

1.268,--

1.000,-200.000,-5.100,-300,--

1.000,-200.000,-17.400,-300,--

200,-185.735,84
17.340,-279,70

5.832.800,--

5.929.700,--

4.372.098,46

50.000,-50.000,-16.200,-0,-3.000.000,-141.800,-586.800,--

11.800,-88.200,-16.200,-73.500,-2.581.100,-151.800,-586.800,--

872,-38.142,-16.150,-73.450,-102.990,-32.013,-326.391,--

100.000,-50.000,-96.000,-15.000,-5.000,--

100.000,-50.000,-96.000,-15.000,-5.000,--

6.401,42
50.000,-96.000,-0,-0,--

3.000,-1.000,-80.000,--

3.000,-1.000,-80.000,--

0,-0,-74.385,--

50.000,-25.000,-100.000,-25000,--

76.000,-31.000,-100.000,-30.000,--

75.653,-30.942,-30.815,-27.000,--

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE
§2212 – Silnice
§2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě
§ 2241 – Železniční dráhy
§2310 – Pitná voda
§2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
§2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
§ 2349 – Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
§3113 – Základní školy
§3319 – Ostatní záležitosti kultury
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
kultur, nár. a hist.
§3341 – Rozhlas a televize
§3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
prostředků
§3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
§3421 – Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

§3613 – Nebytové hospodářství
§3631 – Veřejné osvětlení
§3632 – Pohřebnictví
§3633 – Výstavba a údržba místních inž. sítí
§3635 – Územní plánování
§3636 – Územní rozvoj
§3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů
§3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 4343 – Soc. pomoc osobám v souvisl. s živelní
pohromou nebo požárem
§4351 – Osobní asistence,pečovat. Služba a podpora
samomat. bydlení
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
§6112 – Zastupitelstva obcí
§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu
§6171 – Činnost místní správy
§6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 – Ostatní finanční operace
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

95.000,-150.000,-38.700,-100.000,-50.000,-33.600,-200.000,-20.000,-120.000,-35.000,-400.000,-50.000,--

95.000,-170.000,-38.700,-100.000,-50.000,-49.300,-200.000,-20.000,-120.000,-35.000,-400.000,-50.000,--

32,441,-161.706,77
38.700,-87.515,-0,-49.007,18
8.333,-11.054,-97.793,50
28.169,50
266.252,67
50.000,--

28.800,--

28.800,--

28.800,--

15.000,-320.000,-0,-600.000,-10.000,-18.600,-275.600,-16.900,--

15.000,-320.000,-15.500,-944.100,-10.000,-18.600,-275.600,-16.900,--

15.000,-307.272,-11.164,-892.013,40
6244,-18.593,-275.520,-16.764,71

6.972.000,--

7.068.900,--

3.383.548,15

VÝDAJE CELKEM

Hospodaření obce v roce 2009 skončilo přebytkem ve výši 1.647.566,62 Kč.
POZVÁNKA
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
které se koná v úterý 30.3.2010 v 18.30 hod.
Program:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení programu 23. zasedání
Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení č. 22 ze dne 29.12.2009
3. Projednání rozpočtového opatření provedeného starostou obce koncem roku 2009 na základě pověření
zastupitelstva obce
4. Projednání inventarizace majetku obce za rok 2009
5. Projednání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací:
- Český svaz včelařů – příspěvek na nákup léčiv, přístroje na léčení, odborné vzdělávání členů ZO a na
náklady na popularizaci
- RYS Popovice – na nákup ryb do místního rybníka
- RYS Popovice – na věcné ceny na tradiční rybářské závody
- RYS Popovice – na věcné ceny a občerstvení na dětské rybářské závody
- Myslivecká sdružení Rajhrad – Popovice – na zakoupení krmení pro zvěř a částečnou
úhradu pohonných hmot.
6. Projednání nabídky na odkup akcii České spořitelny.
7. Volba přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov
8. Projednání žádosti pana Vítězslava Navrátila o změnu územního plánu sídelního útvaru Popovice
9. Projednání dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001
10. Projednání poskytnutí příspěvku na projekt modernizace výuky na ZŠ Rajhrad
11. Projednání žádostí na odkup pozemku p.č. 266 v k.ú. Popovice u Rajhradu
12. Schválení prodeje pozemku p.č. 236/20 o výměře 517 m2 v k.ú. Popovice u Rajhradu
13. Různé
Ing. Jiří Bednář
starosta obce
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. V letošním roce se v naší obci v Tříkrálové sbírce vybralo 7.792,- Kč.

2. Jarní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů Popovice

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
27. března 2010
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.

odpad

od

Do

obec

Stanoviště

technika

kontejnery

objemný

9,00

11,00

Popovice

u hospody

Hák

20m3 abrol 1x

nebezpečný

9,00

11,00

u hospody

Renault

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat:
rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek atd.
Do kontejneru nepatří !!! stavební odpady a odpady ze zahrad !!!
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.

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 26.3. - 28.3.2010 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný
šrot firmy REMET.

3. Od 14. dubna 2010 bude pro občany Popovic každou středu od 18.00 – 18.30 hod.
otevřena skládka trávy za místní čistírnou odpadních vod. Jiný termín je možné si domluvit na
tel. 737542399.

-64. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech:

místo:

pondělí

29.3.2010

úterý
středa

30.3.2010
31.3.2010

8.30 – 14.00
18.00 – 20.00
8.30 – 14.00
8.30 – 14.00

OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

5. Zpráva o bezpečnostní situaci na území obce Popovice v roce 2009
Přehled o trestné činnosti na území obce Popovice v roce 2009
Na území obce Popovice bylo v roce 2009 Obvodním oddělením Policie ČR Rajhrad
evidováno:
Trestných činů: 10
- 6 neznámý pachatel
- 4 známý pachatel

-7Přestupků: 6
- 3 neznámý pachatel
- 1 známý pachatel
Přestupků řešených v blokovém řízení: 2 (jedná se o přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích)
Jiných prováděných činností nesouvisejících s trestnou činností a přestupky: 8
U trestných činů převládají krádeže vloupáním do různých objektů, krádeže vloupáním do
vozidel a ohrožení pod vlivem návykové látky. U přestupků přestupky proti občanskému
soužití a přestupky proti majetku.
V roce 2009 šetřilo Obvodní oddělení Policie ČR Rajhrad na svém teritoriu celkem 645
trestných činů, kdy objasněno z tohoto počtu bylo 153 trestných činů (23,72%) objasněnosti
trestných činů).
Práce Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad na území Vaší obce plánovaná v roce
2010.
V roce 2010 bude hlídková služba policistů Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad ve
Vaší obci zaměřena především na prevenci v oblasti trestné činnosti se zvýšeným důrazem na
potlačení majetkové trestné činnosti, která ve většině případů převažuje, a na sledování
pohybu cizích osob. Dále v oblasti dohledu na dodržování veřejného pořádku a oblasti
dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, kdy v průběhu roku budou provedeny
rozsáhlé dopravně bezpečností akce s cílem eliminovat počty dopravních nehod. Přínos ve
zvýšení popsané činnosti je viděn hlavně v předcházení trestné činnosti a zvýšení objasněnosti
spáchaných trestných činů a přestupků.
Spolupráce Obvodního oddělení Policie ČR Rajhrad s OÚ Popovice a občany.
Spolupráce s pracovníky OÚ Popovice a Obvodním oddělením Policie ČR Rajhrad je
podle našeho vnímání na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s občany Vaší obce je rovněž na velmi dobré úrovni. Je potřeba si ale
uvědomit, že vzhledem k neustále se měnicímu způsobu a okolnostem páchání trestné
činnosti je nutno zvyšovat vzájemnou spolupráci, založenou na komunikaci a porozumění
mezi občanem a Policií ČR, jenž má občanovi pomáhat a chránit jej. Vše je závislé hlavně na
občanovi. Občan svou pozorností a ochotou jednat s policisty může Policie ČR mnohdy
poskytnout důležité informace a pomoci tak k objasnění trestné činnosti. V rámci spolupráce a
jejího zdokonalování bude Policie ČR i v roce 2010 neustále pracovat na aplikaci prvku
Community policing do všech policejních činností. Pro další rozvoj spolupráce mezi Policií
ČR a občanem bude v následujícím roce opět dbáno na zvýšení podílu hlídkové služby a tím
na fyzickou přítomnost policistů ve Vaší obci.
Závěrem své zprávy chci pracovníkům OÚ Popovice, stejně tak jako všem obyvatelům
obce, poděkovat za doposud velmi dobrou spolupráci a pomoc a uchovávání velmi dobrých
vztahů. Doufám, že v této spolupráci budeme i nadále pokračovat a budeme se ji snažit
společně rozvíjet.
Policie ČR, obvodní oddělení Rajhrad
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6.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Termín konání voleb:
28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
29. května 2010 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
občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
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.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti RYS Popovice:
Dne 2.1.2010 na valné hromadě byl zvolen nový výkonný výbor ve složení:
Předseda:
Místopředseda
Hospodář

Jaromír Zajíc
František Maxián ml.
Miroslav Matěja

Prodej úlovkových lístků probíhá do 31.3.2010 u pana Matěje.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 8. KVĚTNA 2010
ZAČATEK V 6.00 hod.
UKONČENÍ VE 12.00 hod.

V PRŮBĚHU ZÁVODŮ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT RYBÍ SPECIALITY, KLOBÁSA
Z UDÍRNY A NA ROŽNI, PIVO JAKO KŘEN.
PO VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH RYBÁŘŮ BUDE LOSOVÁNA TOMBOLA
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SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 15. KVĚTNA 2010
ZAČATEK V 7.00 hod.
UKONČENÍ V 11.00 hod.
Soutěžit se bude v počtu ulovených ryb o hodnotné ceny, vše za podpory Jihomoravského kraje a
Obce Popovice.
Pro všechny účastníky závodu a hosty bude připraveno občerstvení.
PETRŮV ZDAR

Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů :
Děti (organizoval Jiří Drahoš a Petra Schwarzová)
Šipky :
1.
Katka Hlivová
2.
Vítek Veverka
3.
David Nutil
4.
Katka Drahošová
5.-6. Jan Starnovský
Tereza Bednářová
7.-8. Ondřej Drahoš
Nikola Schwarzová
9.-12. Veronika Veverková
Kristýna Schwarzová
Kamila Bednářová
Petr Klier
13.
Tereza Schwarzová
Šipky (organizoval Michal Fiala)
1.
Pavel Fiala
2.
Ivo Navrátil
3.
František Zigmund
4.
Filip Pokorný
5.Jiří Drahoš
Michal Fiala
Marek Šeda
Jakub Pokorný
Mirek Pokorný
Jiří Maxián
František Maxián
Jiří Janíček
Kazíkovi
A dál už nevím

stolní tenis:
1. Tereza Schwarzová
2. Kamila Bednářová
3. Tereza Bednářová
4. Kristýna Schwarzová
5. David Nutil
6. Katka Hlivová

Stolní tenis (organizoval Robert Kafka)
1.
Robert Kafka
2.
Pavel Pokorný
3.
František Zigmund
4.
Radek Klíč
5.-6. Jiří Bednář
Mirek Pokorný
7.-8. Jiří Drahoš
Rostislav Beneš
9.-12 Filip Pokorný
Erik Schwarz
Petr Klier
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Obce Popovice za rok 2 0 0 9:
Zvítězil :

Jiří Drahoš
(s rekordně nejnižším počtem bodů potřebných k vítězství)
NEJVŠESTRANNĚJŠÍ SPORTOVKYNÍ
Obce Popovice za rok 2 0 0 9:

Zvítězila :

Petra Schwarzová

Důležité body
z valné hromady sportovního klubu SK Popovice konané dne 7.1.2010
- volba výboru
Předseda:
Místopředseda:
Hospodář:

Jiří Drahoš
Vladimír Starnovský
Petra Schwarzová

- Počet brigádnických hodin: 5 – neplatí pro muže, ti rovnoměrně odpracují
podstatně více na opěrné zdi, jak jsme se domluvili !!!
- Termín brigád je 10., 17., 24. dubna 2010 a případně další soboty až do zdolání úkolů.
Ženatí – Svobodní
Tentokrát v sobotu 5.6.2010 po dětském dnu.
za SK Popovice
Jiří Drahoš
předseda

Prodejna potravin Popovice
oznamuje,
že do středy 31. března (dopoledne) přijímá objednávky na velikonoce.
objednat lze:

- studená kuchyně (saláty, pomazánky, chlebíčky, uzeniny)
- cukrářské výrobky (zákusky, beránky, mazance, biskubské chlebíčky aj.)
- pečivo (chleba, rohlíky, veky)
- knedle
Dále přijímám objednávky na pečivo na úterý 6. dubna.
Ve dnech státních svátků 1. a 8. května (sobota) ZAVŘENO.
Přeji Vám příjemné prožití jarních svátků

Eva Pokorná
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