POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 3
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Milí spoluobčané!
Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci
zastupitelstva za období let 2006-2010.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Byl dokončen a zkolaudován vodní a mokřadní biotop, připravený předcházejícím
zastupitelstvem
V roce 2007 byla opravena kaplička
Na obecním úřadě byl zaveden Czech Point
Byla provedena rekonstrukce břehů „starého rybníka“ a jeho odbahnění
Na začátku obce bylo instalováno měřící zařízení (radar)
Po vleklých přípravách začala rekonstrukce výstupu na nádraží, která by měla být
letos dokončena

V současné době stojíme ještě před výběrem stavební firmy, která by měla zajistit rozšíření
parkovacích stání na Nivách a hlavní silnici. Tato akce by měla být dokončena ještě v tomto
roce.
Zastupitelstvo během celého období podporovalo kulturní, společenské a sportovní akce,
konané v naší obci – Rybářský ples, Rybářské závody, Dětský den, Turnaj v nohejbalu,
Turnaj v tenise, Dětský maškarní karneval, Martinské hody, Rozsvěcení vánočního stromu,
Předvánoční setkání s důchodci, Dětský turnaj v šipkách a stolním tenise.
Chci touto cestou poděkovat všem zastupitelům, kteří se mnou uplynulé čtyři roky
spolupracovali na úkolech, které jsme si vytýčili a také na těch, které vzešly z běžných potřeb
obce. Vám občanům přeji šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva na období let 20102014.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
Na závěr ještě výsledky 5. ročníku Turnaje v kuželkách o pohár starosty, který se konal
25.září 2010:
1. místo a absolutní vítěz: Jan Zajíc, 2. místo Pavel Pokorný, 3. místo Jiří Drahoš
ženy – 1. místo Lucie Sedmidubská, 2. místo Eva Koláčková, 3. místo Martina Havlíková
Bohužel turnaj dětí musel být kvůli technickým problémům zrušen, ale pevně věřím, že
najdeme náhradní termín a děti o svůj turnaj nepřijdou.
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USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 8.7.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. uzavření smlouvy o dílo s firmou TOPSTAV, s.r.o. na akci „Popovice – rampy pro pěší“
2. rozpočtové opatření č. 1/10
Stanovuje:
1.počet členů zastupitelstva obce na období 2010 – 2014, a to 7.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 30.8.2010
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. uzavření smlouvy o dílo na akci „Regenerace veřejného prostranství v obci Popovice“
s Ing. Evou Doležalovou.
2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s SK Popovice
3. udělení výjimky v územním plánu SÚ Popovice a schvaluje výstavbu RD na pozemku p.č.
285/2
4. uzavření mandátní smlouvy s Ing. Františkem Pelanem - EKO TRADING BRNO na akci
„Popovice – parkovací státní“
5. - zadání výzvy k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice
obce Popovice č. 1/2010 na stavbu „Popovice – parkovací stání“
- seznam obesílaných firem
bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru
jmenuje:
1.výběrovou komisi k vyhodnocení nabídek na akci „Popovice – parkovací stání“
pověřuje:
1. výběrovou komisi otvíráním obálek s předloženými nabídkami na akci „Popovice – parkovací stání“
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

POZVÁNKA
NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE, KTERÉ SE KONÁ V PÁTEK
8. října 2010
v 18.00 hod. V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Program:
1. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu, schválení programu 28.
zasedání
Zastupitelstva obce Popovice)
2. Kontrola plnění usnesení č. 27 ze dne 30.8.2010
3. Výběr stavební firmy na akci „Popovice – parkovací stání“
4. Schválení smlouvy o dílo s vybranou firmou na akci „Popovice – parkovací stání“.
5. Rozpočtové opatření č. 2/10

Ing. Jiří Bednář
starosta obce
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Oznamujeme Vám, že sauna bude otevřena od 1.11.2010 do 31.3.2011. Objednávky na tel.
č. 737305423.

2. Od čtvrtka 30.9.2010 do 15.10.2010 bude probíhat na území naší obce plošná deratizace.
Budou prováděna veřejná prostranství, kde nástrahy budou ukládány do jedových staniček a
dále kanalizační síť, kde budou dávány voskové nástrahy. Proto žádáme občany, aby v tomto
období dbali zvýšené opatrnosti na domácí zvířectvo, psy atd. V uvedeném období budou
navštěvovány jednotlivé domácnosti, kde budou předány nástrahy k individuální potřebě.
Nástrahu si můžete od 30.9.2010 individuálně odebrat na obecním úřadě. Bylo by dobré, aby
v uvedeném období byly nástrahy na hlodavce kladeny v co největší míře a pravidelně tj.
v celé obci, neboť tak je zabezpečena největší účinnost komplexní deratizace obce.
Plošnou deratizaci bude provádět firma Kokrda, DDD.
3.

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Popovice

Starosta obce Popovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Popovice se uskuteční
dne 15. října 2010 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
dne 16. října 2010 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Popovice je:
v okrsku č. 1 – budova obecního úřadu
3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
***************************************************************************
HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010 Obec Popovice
Do zastupitelstva obce se volí 7 členů
Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení - občané Popovic"
1. Ing. Jiří Bednář, 48 let, ředitel obchodního zastoupení
Popovice, bez politické příslušnosti
2. Jaromír Zajíc, 33 let, řidič
Popovice, bez politické příslušnosti
3. Kateřina Kuglerová, 29 let, kadeřnice
Popovice, bez politické příslušnosti
4. Pavel Hrdlička, 53 let, podnikatel

-4Popovice, bez politické příslušnosti
5. František Maxián, 38 let, dispečer
Popovice, bez politické příslušnosti
6. František Zigmund, 52 let, řidič
Popovice, bez politické příslušnosti
7. Josef Römer, 58 let, podnikatel
Popovice, bez politické příslušnosti
8. Ing. Eva Hrudová Ph.D., 40 let, vysokoškolská učitelka
Popovice, bez politické příslušnosti
9. Michal Fiala, 28 let, administrátor skladu
Popovice, bez politické příslušnosti
***************************************************************************
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
−
−

můžete označit 1 až 7 jednotlivých kandidátů křížkem v rámečku před jménem kandidáta
můžete označit sdružení nezávislých kandidátů křížkem v rámečku před názvem sdružení
nezávislých kandidátů, tím je dán hlas kandidátům tohoto sdružení v pořadí dle
hlasovacího lístku v maximálním počtu 7.

CHYBNÉ HLASOVÁNÍ – neplatný hlas:
−

-

křížkem označeno více než 7 jednotlivých kandidátů
do úřední obálky vložen hlasovací lístek bez označení volební strany nebo kandidáta
hlasovací lístek není vložen v úřední obálce
přetrhnutý hlasovací lístek
do úřední obálky vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
4. 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

-5 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
ve dnech:

místo:

pondělí

1.11.2010

úterý
středa

2.11.2010
3.11.2010

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.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:

sobota 4. září - tenisový den
Děti
Dáša Urbánková
Tereza Schwarzová
Kamila Bednářová
Michal Šubert
David Nutil
Kristýna Schwarzová
Tereza Bednářová
Dominika Svobodová

D+T

K+M

D+K

XXXXX

6 : 0

6 : 2

6 : 1

1.

0 : 6

XXXXX

7 : 6

6 : 2

2.

2 : 6

6: 7

7 :5

3.

1 : 6

2 : 6

XXXXX
5 : 7

T+D

XXXXX

Umístění

4.

Mimo soutěž hráli:
Kateřina Drahošová, Nikola Schwarzová, Kateřina Hlivová, Ondřej Drahoš
Pozn:
Zklamala technika, nebo spíše ten, kdo měl zkontrolovat baterie ( zabijte mě ). Tak letos
to je bez obrázků

-6Čtyřhra mužů ( opět byli partneři k sobě vylosováni ),
1. místo: Rosťa Beneš, Michal Vrbka
2. místo : Mirek Pokorný, Erik Schwarz
3. místo: Láďa Svoboda, Přemek Machač
4. místo: Jiří Bednář, Petr Křivánek
Mixy :
neuvádím již partnery, protože ti by zde měli fungovat jen jako „doplněk“
k ženám. V minulosti byly mixy někdy exhibicí mužů, kterou jejich tenisové partnerky
mohly jen sledovat z prostoru sice na síti, ale nejlépe u kůlu.
Zvítězilo uskupení Dáša Urbánková, ta však pak byla odvolána hlavním manažerem
( maminka ) +Tereza Svobodová, která nahradila Dášu + partner. Která z nich tedy vyhrála?
Jsou to ještě děti, že by byly vlastně mimo soutěž? Hlavně, že si zahrály.
Mezi ženami, pak bylo pořadí:
- Olga Jiříkovská & partner
- Petra Schwarzová & partner
- Lenka Bednářová & partner
Dále se ještě zúčastnila perspektivní dvojice pro příští roky :
- Dominika Svobodová & partner
seznámil Jiří Drahoš
předseda SK

***************************************************************************

POZVÁNKA na „POPOVSKÉ MARTINSKÉ HODY“,
které se konají 13. a 14. listopadu 2010
v sále místní hospody
PROGRAM:
Pátek 12. listopadu 2010
- od 16.30 hod. – prodej rozmarýnů a předprodej vstupenek na sobotní
večerní zábavu, cena 60,- Kč
Sobota 13. listopadu 2010
- od 20.00 hod.
hodová zábava, k tanci a poslechu hraje
„Inspirace“.Vstupné na místě 80,- Kč
Neděle 14. listopadu 2010
- v 11.00 hod. sváteční mše svatá
- od 14.00 hod. krojovaný průvod obcí
- od 19.00 hod. zábava, k tanci a poslechu hraje „Vonička z Nikolčic“.
Vstupné dobrovolné
- ve 21.00 hod. slavnostní hodový nástup v sále místní hospody
Srdečně Vás zvou popovští stárci
***************************************************************************
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 28.11.2010
NA
VII. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
U OBECNÍHO ÚŘADU
PROGRAM:
- výroba vánočních ozdob od 13 hod.*
- lampiónový průvod obcí, sraz u kapličky v 16.30 hod.
- rozsvícení vánoční výzdoby
- děti, které přednesou básničku, nebo písničku obdrží malý dárek
- občerstvení
* pozn. Výroba vánočních ozdob
Od 13. hod. do cca 15 hod. bude nově v sále místního Obecního úřadu připraven program pro
děti do 15 let. Bude se jednat o výrobu vánočních svícnů, zdobení perníčků, apod. Závazné
přihlášky přijímá paní Kateřina Kuglerová na tel. 606 524 823 do 15.11.2010.
===================================================================

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
srdečně zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných
a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2010
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

7. – 10. října 2010
Podzimní Flora Vás potěší:
• Ústřední expozicí „SELSKÝ DVŮR“ se špičkovými
výpěstky ovoce, zeleniny a podzimních květin
• Přehlídkou okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů
• Nabídkou ovocných dřevin
• Pavilonem Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových odrůd ovoce a
různých druhů zelenin
• Výstavou pěstovaných i divoce rostoucích hub, zahrádkářskou
a houbařskou poradnu, včelařský koutek, prodej včelích produktů, nabídku
moravských vín a burčáku
• Přehlídkou nejlepších exponátů z podzimní soutěže nejlepších floristů z ČR i SR
v aranžování květin
• Gastronomickým festivalem OLIMA s vařením a ochutnávkami zdravých jídel a
nápojů, Dny moravských vín s prezentací všech vinařských podoblastí a „open“
soutěží o nejlepší ovocný destilát „FLORA KOŠT 2010“ - vše rovněž s ochutnávkami
• Prohlídkami skleníků, botanické zahrady, cimbálovou muzikou, dechovkou,
kvalitními moravskými víny, burčákem
• PODZIMNÍMI ZAHRADNICK7MI TRHY s velkou nabídkou zeleniny, ovoce, květin,
ovocných i okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily
•

-8• Slevami na hromadné objednávky vstupného a pro školní zájezdy (vstupenka 15
Kč pro účastníky školních zájezdů
o nejméně 10 lidech)
Všechny informace na www.flora-ol.cz

PROGRAM VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AKCÍ 2011
VÝSTAVIŠTI FLORA OLOMOUC, a. s.
POŘADÍ

NÁZEV AKCE

TERMÍN KONÁNÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TOURISM EXPO
FOR MODEL
RENOVA
FLORA OLOMOUC – JARO
HORTIFARM
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
MEZI NÁMI / Handicapiáda
FLORA OLOMOUC – LÉTO
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
FLORA OLOMOUC (Hortikomplex)
OLIMA
PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
BYDLENÍ
SCHOLA MEA
VÁNOCE FLORA

28. – 30. 01.
4. – 06. 03.
17. – 19. 03.
28. 4. – 01. 05.
28. 4. – 01. 05.
28. 4. – 01. 05.
9. – 11. 06.
18. – 21. 08.
18. – 21. 08.
13. – 16. 10.
13. – 16. 10.
13. – 16. 10.
21. – 23. 10.
9. – 11. 11.
10. – 20. 12.

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc ,
telefon: 585 726 111, e-mail: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz
Změna programu vyhrazena!
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