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Místní zpravodaj č. 2

2
0
1
0

Milí spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval co vše bylo nutno upravit,
přepracovat pro naši dlouhodobě připravovanou akci „ Nádraží Popovice.“ Bohužel i v
letošním roce se nám nepodařilo na dotaci dosáhnout. I přesto se již nic nebude odkládat a
samotná realizace, pokryta z vlastních finančních zdrojů, bude v měsíci červenci
odstartována. Proběhlo výběrové řízení, z 6-ti uchazečů komise jako vítěze vybrala firmu
TOPSTAV Brno. Vítězná firma nabídla nejnižší cenu – 5,4mil. Kč bez DPH. Věřím, že během
krátké doby bude splněno to, co jsme slíbili, tj. bezpečná možnost přechodu nádraží. Stavba
přinese drobné dopravní omezení v samotném místě realizace. Tímto bych chtěl všem
občanům předem poděkovat za pochopení.
Přiblížil se nám konec školního roku, tak přeji všem školákům slunečné prázdniny bez
mráčků, rodičům a všem ostatním občanům příjemnou dovolenou.

Ing Jiří Bednář
Váš starosta

Přehled usnesení:

USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 30.3.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. inventarizaci majetku obce za rok 2009
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací:
- s Českým svazem včelařů – ve výši 2.500,- příspěvek na nákup léčiv, přístroje na léčení, odborné
vzdělávání členů ZO a na náklady na popularizaci
- s Rybářským spolkem Popovice ve výši 3.000,- Kč na zakoupení věcných cen a občerstvení na
dětské rybářské závody a na zapůjčení mobilního WC.
- s Rybářským spolkem Popovice ve výši 3.000,- Kč na zakoupení věcných cen na tradiční rybářské
závody.
- s Rybářským spolkem Popovice ve výši 20.000,- Kč na nákup ryb do místního rybníka.
- s Mysliveckou společností Rajhrad-Popovice ve výši 15.000,- Kč na zakoupení krmení pro zvěř a
částečnou úhradu pohonných hmot potřebných k rozvozu krmení.
3. uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 19.12.2001.

-24. poskytnutí příspěvku na projekt modernizace výuky na ZŠ Rajhrad.
5. prodej pozemku p.č. dle KN 236/20 o výměře 517 m2 v k.ú. Popovice u Rajhradu paní Haně
Semerádové, bytem Popovice 50
zvolilo:
1.paní Dagmar Čajánkovou do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období
2010 – 2014
neschválilo:
1. návrh společnosti Finance Zlín na odkup akcií České spořitelny.
2. prodej pozemku p.č dle PP 266 o výměře 7651 m2
3. žádost pana Vítězslava Navrátila, Popovice 15 o změnu územního plánu sídelního útvaru Popovice,
a to změnu funkčního využití části pozemků p.č. 321/6 a 460 v k.ú. Popovice u Rajhradu na plochy
obytné zástavby.
bere na vědomí:
1. sdělení starosty obce, že závěrem roku 2009 neprovedl žádné rozpočtové opatření na základě
pověření ze dne 29.12.2009
2. cenovou nabídku od firmy VAS, a.s. na tlakové čištění místní kanalizace.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 11.5.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. rozpočet na rok 2010
2. závěrečný účet obce za rok 2009 „bez výhrad“
3. uzavření smlouvy o nájmu s Družstvem vlastníků půdy Rajhrad
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Popovice č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška
2/2009 o místních poplatcích.
5. směrnici obce Popovice č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
6. uzavření mandátní smlouvy s Ing. Františkem Pelanem na akci „Popovice – rampy pro pěší“
7. - zadání výzvy k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle schválené
směrnice obce Popovice č. 1/2010 na stavbu „Popovice – rampy pro pěší
- seznam obesílaných firem
8. uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni s firmou E.ON Distribuce, a.s.
jmenuje:
1.výběrovou komisi k vyhodnocení nabídek na akci „Popovice – rampy pro pěší“
pověřuje:
1. výběrovou komisi otvíráním obálek s předloženými nabídkami na akci „Popovice – rampy pro pěší“
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 14.6.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. firmu TOPSTAV, s.r.o. realizací stavby „Popovice – rampy pro pěší“
2. změnu č. IV územního plánu sídelního útvaru Popovice
bere na vědomí:
1.zprávu finančního výboru
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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ROZPOČET 2010
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 odnění 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. 2460 – Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol. 4112 - Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotč. vztah.
§ 2119 pol. 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
§ 2122 pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.
§ 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 3341 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3341 – Rozhlas a televize
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
§ 3613 – Nebytové hospodářství
§ 3633 pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hm. Dlouhodobého majetku
§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

450000,00
1200000,00
40000,00
500000,00
120000,00
1000000,00
3000,00
2000,00
120000,00
11500,00
80000,00
40000,00
80000,00
300000,00
16800,00
86100,00
1200,00
3200,00
11000,00
20000,00
240000,00
500,00
500,00
2000,00
5000,00
12000,00
2983000,00
13100,00
100000,00
10000,00

§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 3745 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6171 – Činnost místní správy
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6402 pol. 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 2141 - Vnitřní obchod
§ 2212 – Silnice
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
§ 2241 – Železniční dráhy
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
§ 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 místního kulturního, národního a
historického povědomí
§ 3341 – Rozhlas a televize
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 – Ostatní záležitost kultury, církví
§ 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 inženýrských 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

30000,00
1000,00
2000,00
1000,00
200000,00
20000,00
35000,00
7739900,00

3200,00
50000,00
1500000,00
16200,00
3000000,00
253600,00
823600,00
50000,00
31000,00
90100,00
18000,00
5000,00
500,00
1000,00
80000,00
50000,00
45000,00
100000,00
27500,00
5000,00
180000,00
25000,00
0,00
50000,00
3600,00
200000,00
20000,00
120000,00
35000,00
1400000,00

-5§ 4351 - Osobní asistence, pečovat. Služba a podpora samostat. Bydlení
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
§ 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
VÝDAJE CELKEM

38000,00
7000,00
320000,00
600000,00
10000,00
18600,00
120000,00
4400,00
9301300,00

FINANCOVÁNÍ

1561400,00

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci 2010:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 19.7.2010-30.7.2010.
2.
POZVÁNKA
NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ VE ČTVRTEK
8. července 2010 v 18.30 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1. Rozpočtové opatření 1/10

2. Projednání uzavření smlouvy o dílo s firmou TOPSTAV Brno na akci „Popovice –
rampy pro pěší“.
3. Různé
3.
Výsledky hlasování ve volbách do Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010
v naší obci:
1. Česká strana sociálně demokratická
2. Občanská demokratická strana
3. TOP 09
4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
5.Věci veřejné
6. Komunistická strana Čech a Moravy
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
8. Strana zelených
9. Dělnická strana sociální spravedlnosti

45 hlasů
35 hlasů
27 hlasů
23 hlasů
15 hlasů
13 hlasů
10 hlasů
4 hlasy
1 hlas
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Zpráva o činnosti JSDH Holasice na území obce Popovice v roce 2009
JSDH Holasice má k 1.1.2010 19 členů, kteří každoročně podstupují zdravotní prohlídku,
cyklické školení pro své odbornosti u HZS a samozřejmě se pravidelně školí z dalších
činností, se kterými se mohou při své praxi setkat.
Jednotka má k dispozici 2 vozidla – Cisternovou Automobilovou Stříkačku CAS 24 Liaz
L101 a Dopravní Automobil DA Volkswagen Trasporter T4. Oba vozy jsou každoročně
podrobovány STK a jejich stav je uspokojivý, nikoliv však bezvadný. Stáří CAS je 20 let, DA
má 15let.
Mimo tyto vozy má jednotka k dispozici nově pořízenou dýchací techniku Draeger, starší
Saturn, motorové i elektrické čerpadla, elektrocentrálu 230/400V, motorovou pilu, vybavení
na likvidaci hmyzu atd.
Mimo uvedené máme i speciální techniku – bezkontaktní teploměr, detektor nebezpečných
plynů a hydraulické vyprošťovací zařízení.
Drtivá většina členů je vybavena ochrannými oděvy, přilbami a dalším nezbytným vybavením
pro jejich činnost.
Jednotka SDH Holasice zasahovala v roce 2009 celkem v 23 případech. Jednalo se o různé
typy mimořádných událostí – požáry, cvičení, technické události a jiné. Je to méně než v roce
předchozím ale je zde nutno podotknout, že jednotka byla po 3 měsíce odhlášena z důvodu
rekonstrukce garáží, která je zmíněna níže.
Z počtu 23 zásahů byly na území obce Popovice 2 případy. Oba zásahy měly souvislost
s požárem rodinného domu.
Dne 1.března, kdy jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS PS Židlochovice, PS BVV a
jednotkami SDH Syrovice, Židlochovice a Ořechov v počtu 12 osob. Naše JSDH zasahovala
v dýchací technice v místě vzniku požáru, na střešní konstrukci uvnitř i zvenku budovy.
Následně jsme osvětlovali místo zásahu pomocí osvětlovacích stativů napájených
elektrocentrálou. Náš zásah trval 5 hodin - 17:38-22:40h.
Podruhé jsme na stejné místo vyjeli ještě tutéž noc k dohašení jednoho skrytého ložiska. Opět
zde zasahovali jednotky HZS PS Židlochovice, PS BVV a JSDH Syrovice. Naše jednotka zde
opět osvětlovala místo požáru. Zásah trval 1 hodinu od 02:40 – 03:35h. U obou zásahů nebyl
nikdo zraněn či usmrcen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINAČNÍ NÁKLADY ROK 2009:
V loňském roce, tj. 2009 byla provedena další etapa rekonstrukce naší hasičské zbrojnice –
rozšíření garážových stání včetně nových vrat v hodnotě díla cca 1 250 000,-Kč, byla opravena
příjezdová komunikace k hasičce v hodnotě cca 150 000,- Kč, nakoupena nová dýchací technika
v ceně cca 150 000,- Kč, koupeno plovoucí čerpadlo v ceně cca 25 000,- Kč, dále byla provedena
větší oprava na vozidle CAS v ceně cca 40 000,-Kč a samozřejmě byly hrazeny náklady
s provozem – PHM, STK na vozidlech, el. energie a plyn, školení, drobné opravy a údržba
budovy + vozidel v ceně cca 30 000,-Kč. Z peněz SDH byla nově zbudována šatna zásahové
jednotky v hodnotě materiálu cca 13 000,- Kč.
Většina z těchto investic byla placena z prostředků obce, z menší části pak z dotace úřadu JmK –
80 000,- Kč, a sdružených prostředků od obcí, se kterými máme uzavřenou smlouvu o
zajišťování PO ve výši cca 75 000,-Kč.

-7V roce 2010 je naplánovaná další etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice – dokončení klubovny a
souvisejících prostor v podkroví v hodnotě cca 200 000,-Kč. Dále pak je naplánována oprava
vozidla CAS, aby mohlo být využíváno do doby pořízení nové cisterny.

Požár RD 1.3. Popovice
Více informací jak ze zásahů tak i z dalších činností naší jednotky i SDH lze nalézt na webové
adrese www.holasice.cz/hasici.
V Holasicích dne 16.4.2010

Bachorec Luboš VJ SDH Holasice

5.

Policie České republiky upozorňuje
Vaše auto není trezor !
V poslední době dochází ke zvýšení počtu případů krádeží vloupáním do vozidel u
objektů škol a školek.
K vloupání do vozidel dochází tím způsobem, že pachatel v době, kdy se řidič/ka/ od
vozidla na okamžik vzdálí, rozbije skleněnou výplň okna vozidla a následně z vozidla odcizí
různé věci. V několika případech pachatel z vozidla odcizil věci i bez ohledu na přítomnost
dítěte ve vozidle.

Z tohoto důvodu při doprovodu dětí do školy či školky nenechávejte ve vozidlech
žádné věci, zejména viditelně, které by mohly být předmětem zájmu pachatele.
V případě jakéhokoliv poznatku, který by mohl vést ke zjištění pachatele vloupání,
Vás žádáme o informování Policie České republiky, Obvodní oddělení Rajhrad, na tel.:
974 626 720, případně prostřednictvím linky 158.
npor. Bc. František Pražák v.r.
vedoucí oddělení
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6. Rozbor vody z Vírského oblastního vodovodu

-97. Lékařská služba první pomoci, lékárenská pohotovostní služba a ohledání zemřelých v
Jihomoravském kraji pro rok 2010
Obec

Poskytovatel

Telefonní
kontakt na
poskytovatele

Místo LSPP

Rozsah služby
LSPP pro dospělé

Úrazová
nemocnice v
Brně

545 538 538,
545 538 426,
545 538 416

Brno, Ponávka 6

545 538 421
Brno

Fakultní
nemocnice Brno
532 234 935
Pracoviště dětské
medicíny
K.E.I.pharma,
s.r.o.
Lékárna a
545 424 811
prodejna
zdravotnických
potřeb Koliště

Brno, Černopolní 9

Brno, Koliště 47

služba ohledání
zemřelých pro okres
Brno-město a Brnovenkov

17.00 07.00

nepřetržitě

LSPP stomatologická

17.00 07.00

nepřetržitě

LSPP pro děti a dorost

17.00 07.00

nepřetržitě

lékárenská pohotovostní
služba

nepřetržitě

nepřetržitě

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti RYS Popovice:
Dne 8.5.2010 se konaly tradiční rybářské závody, s tímto umístěním:
1. místo za největší rybu
2. místo za nejvyšší počet centimetrů ulovených ryb
3. místo za nejvíce ulovených ryb

Ordinační doba
víkendy /
všední den
svátky
17.00 nepřetržitě
07.00

Radek Klíč
Zdenek Wágner
Zdenek Wágner

- 10 a v sobotu 15.5.2010 proběhly dětské rybářské závody, s tímto umístěním:
1. místo za největší rybu
2. místo za nejvyšší počet centimetrů ulovených ryb
3. místo za nejvíce ulovených ryb

Vítek Veverka
Kristýna Smetanová
Jiří Sklenář

Jaromír Zajíc, předseda RYS Popovice
Z činnosti SK Popovice:
Výsledkový servis:
5. června se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání, kdy po třech letech opět zvítězili ženatí,
v což již někteří ani nedoufali. Vzhledem k trvalému sabotování přestupů ze strany
svobodných, dosáhl průměrný věk ženáčů již 45 roků !!!
ženatí - svobodní 6 : 4 ( Radek Klíč 2, Robert Kafka 2, Jiří Bednář a vlastní František
Maxián ( moc děkujeme ) – Jakub Pokorný 2, Jiří Maxián 2
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Horní řada : Jakub Starnovský, Jiří Maxián , Laďa Starnovský, Jakub Pokorný, Radek Klíč,
Mirek Pokorný, Vladimír Starnovský, Filip Pokorný, Róbert Kafka, Jiří Bednář, Michal
Vrbka, Petr Klier,
Spodní řada : František Maxián, Zdeněk Kroupa, Jiří Drahoš, Marek Šeda
Následné akce na kurtech :
Sobota 28.8.2009 – turnaj v nohejbalu
Sobota 4.9.2009 – tenisový den
Pěkné léto přeje

Jiří Drahoš
Prezident SK

Prodejna potravin Popovice
oznamuje,
že v pondělí 5.7. a v úterý 6.7.2010 bude prodejna z důvodu státních svátků uzavřena.
Prodejní doba od 19.7. – 31.7. 2010:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

19.7.2010 a 26.7.2010
20.7.2010 a 27.7.2010
21.7.2010 a 28.7.2010
22.7.2010 a 29.7.2010
23.7.2010 a 30.7.2010
24.7.2010 a 31.7.2010

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

15.00 – 16.30
ZAVŘENO
15.00 – 16.30
Eva Pokorná

- 12 FLORA OLOMOUC, LÉTO 2010
MÓDA V KVĚTECH
Ve dnech 19. – 22. srpna se brány Výstaviště Flora Olomouc otevřou další z letošních zahradnických akcí – letní
etapě mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC. A co letošní ročník nabídne?
Pavilona A:
Tvůrci hlavní expozice v pavilonu A se letos nechali inspirovat tématem „MÓDA V KVĚTECH“. Velká
společná expozice květin vrcholného léta, kterou připravuje Český zahrádkářský svaz, provoní a promění
prostory největšího výstavního pavilonu v květinový módní salón, který propojí krásu květin vrcholícího léta s
vytříbeností modelů společenských šatů. Rozmanitost a mnohotvárnost flory připomenou zákoutí plných jiřinek,
růží, gladiol, lilií, balkonovek i vodních rostlin. Návštěvníky potěší dobré rady v zahrádkářské poradně a tradiční
posezení u cimbálu s moravským vínkem a prvním burčákem.
Na galerii pavilonu A se představí účastníci soutěže v aranžování květin, letos na téma „Přízdoba společenských
šatů a přízdoba jednoho květu“. Zajímavými expozicemi léčivých, aromatických a kořeninových bylin, nabídkou
biokoření a dalšími novinkami, ale i odborným poradenstvím, přednáškami, prodejem rostlin, osiv, literatury,
bylinných čajů a tinktur se na letní Floře představí Sdružení Českého spolku perenářů a pěstitelé a zpracovatelé
bylinek.
Pavilon E:
Pestrou krásu letních květů orámuje sytou zelení expozice okrasných dřevin Svazu školkařů ČR v pavilonu E.
Pavilon G:
Letošní výstavní nabídku uzavře velká expozice Unie botanických zahrad v pavilonu G, které se společně
představí přehlídkou orchidejí, vodních rostlin, kaktusů, sukulentů, bylin, trvalek, okrasných tráv a lučních
společenstev pod názvem „Rostliny okolo nás“.
Pavilon H a volné plochy:
Na své si na letní Floře přijdou také zahrádkáři, zahradníci a kutilové, na něž čeká bohatá nabídka LETNÍCH
ZAHRADNICKÝCH TRHŮ s prodejem květin, rostlinného materiálu, zahradnickými pomůckami a hobby
potřebami.
Pro návštěvníky budou zdarma otevřeny sbírkové skleníky výstaviště s exotickými zajímavostmi z celého světa,
botanická zahrada a rozárium v Bezručových sadech s více než 500 odrůdami růží a také botanická zahrada
Univerzity Palackého. Je připraven i bohatý doprovodný program plný hudby, módních přehlídek a soutěží pro
děti i dospělé.
Otvírací doba: denně od 9 do 18 hodin. Vstupné: Plné je 100 Kč, zlevněné (pro důchodce a studenty), 80 Kč,
děti od 6 do 15 let, 40 Kč, 210 Kč - rodinné vstupné (dva dospělí + 1 až 4 děti). Zdarma je vstup na výstavu pro
děti do 10 let v doprovodu rodičů a návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP – P.
Slevy na hromadné vstupné: Při objednávce minimálně 20 ks vstupenek nejpozději do 31. července, platí 20
procentní sleva na jakýkoliv druh vstupenky. (Objednávky vyřizuje paní Alena Nádvorníková tel.: 585 726 232
(212, 111), email: nadvornikova@flora-ol.cz, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc)
S plavkami na Floru: Vstupenky na výstavu můžete využít i v rámci akce "S plavkami na Floru" - na vstupenku
z výstavy získáte v olomouckém akvaparku během konání letní Flory Olomouc 20% slevu na vstupném.

SRDEČNĚ ZVEME - PŘIJĎTE SE POTĚŠIT KRÁSOU KVĚTIN NA LETNÍ
FLORU OLOMOUC 2010!
Kontakt: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11, tel: 585 726 232, fax: 585 413 370, e-mail: expo@floraol.cz, www.flora-ol.cz
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