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POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 3

Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 27.6.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství s firmou AVE komunální služby, s.r.o.,
3. závěrečný účet obce Popovice za rok 2015 s výhradou,
4. výzvu k podání nabídek a seznam obesílaných firem na akci „Popovice – rekonstrukce
ČOV“ a jmenovalo komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi k akci,
5. Diskuse,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 13 ze dne 25.4.2016,
2. rozpočtové opatření č. 1/16.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 25.7.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. výběr hodnotící komise. Akce „Popovice – rekonstrukce ČOV“ bude realizována
sdružením firem JANČÁLEK s.r.o. a DUIS s.r.o., Břeclav s nejnižší nabídkovou cenou,
která činí 1.489.000,- Kč bez DPH,
3. uzavření „Smlouvy o zabezpečení projektové, inženýrské a poradenské činnosti při
přípravě a realizaci stavby „Popovice – rekonstrukce ČOV“ se sdružením firem
JANČÁLEK s.r.o. a DUIS s.r.o., se sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav. Hodnota díla
činí 1.489.000,- Kč bez DPH,
4. diskuse,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 14 ze dne 27.6.2016,
2. rozpočtové opatření č. 2/16,
3. zprávu finančního výboru.
Ze 6 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 5 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Již poněkolikáté Vás touto cestou žádáme, abyste:
- do kontejneru na plasty vhazovali PET lahve pouze sešlápnuté,
- do kontejneru na papír vhazovali krabice roztrhané, nikoliv celé,
- do kontejneru na kovové obaly, pouze obaly, nikoliv železný šrot (nádobí, plechy apod.),
- udržovali pořádek kolem kontejnerů, neodkládali odpad mimo nádoby a po použití je
zavírali,
- sbírali po svých psích miláčcích exkrementy,
- nevjížděli s motorovými dopravními prostředky do parku u starého rybníka a na hřiště,
- dodržovali nedělní klid (nesekali trávu, apod.).

2. Oznamujeme Vám, že na území naší obce probíhá plošná deratizace. Na veřejných
prostranstvích jsou nástrahy ukládány do jedových staniček. Do kanalizační sítě budou
dávány voskové nástrahy. Proto žádáme občany, aby v tomto období dbali zvýšené opatrnosti
na domácí zvířectvo, psy atd. Nástrahy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě
Popovice, v případě potřeby i opakovaně. Bylo by dobré, aby v uvedeném období byly
nástrahy na hlodavce kladeny v co největší míře tj. v každé domácnosti, neboť tak je
zabezpečena největší účinnost komplexní deratizace obce.
Plošnou deratizaci bude v letošním roce provádět firma Pařez, zdravotně technické služby.

3.
Oznámení
o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starosta obce Popovice podle § 27 odst.1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
dne 7. října 2016 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
dne 8. října 2016 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů:
v okrsku č. 1 – budova obecního úřadu, Popovice 2
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
volby

4. Oznamujeme Vám, že sauna bude otevřena od 1.11.2016 do 31.3.2017. Objednávky na tel.
č. 737305423.

-35. AVE CZ odpadové hospodářství v pondělí 3.10.2016 vymění kontejner na kovové obaly o
objemu 1100 l za 4 ks popelnic o objemu 240 l. 2 ks těchto nádob budou umístěny do hnízda
před obecním úřadem a 2 ks do hnízda před domem č.p. 20.

6.
Upozornění pro veřejnost
epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A
K zabránění přenosu infekce je nezbytné důsledně dodržovat základní hygienické návyky,
zejména:
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,
nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve
rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt ruce
 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem
doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery
na odpad, hřiště, MHD apod.)
 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení
dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské
hygienické stanice
Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální
cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím
onemocnění. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj.
od průniku viru do organismu).
Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
 nevolnost, nechutenství, zvracení
 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný
může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být
přítomny vždy)
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován
na specializovaném infekčním oddělení. Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina,
spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů
a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství,
lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz

-47. E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje občanům že od 4.10.2016 do 5.10.2016 bude
v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování všech společností.
Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům.
Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. .
Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.

8.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
MOBILNÍ SVOZ ODPADU

29. října 2016
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
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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.
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9. SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 27.10. – 30.10.2016 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na
železný šrot firmy REMET.

10. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se
uskuteční od 27.10. do 30.10. 2016. Jeden kontejner bude přistaven na parkovišti před obecním
úřadem a druhý na parkovišti u hřiště.
.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je organická hmota, která v sobě váže
spousty živin. Tuto hmotu je možné ve formě kompostu navracet zpět do půdy.
Patří do něj větve stromů, přírodní neupravené dřevo, listí, tráva, slupky a zbytky z ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky zeminy, hlína z květináčů,
spadané ovoce, piliny atd.
Do kontejneru nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhelný popel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, plasty, sáčky z vysavače, pleny a všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.

11. Brněnské referendum je past
Brno čeká referendum o železničním uzlu. Desítky let připravovaný projekt přestavby
železničního uzlu Brno se stal obětí politických zájmů. Přitom město i kraj naléhavě potřebují,
aby byl co nejdříve uskutečněn.
Přestavbu železničního uzlu Brno je možné provést v jedné ze dvou variant nazvaných Řeka a
Petrov. Obě varianty znamenají výstavbu nového nádraží a liší se zejména jeho polohou.
Posuzována je i tzv. nulová varianta, tj. pouhá oprava dosavadního nádraží. Ta by však
znamenala nemožnost rozšiřování nabídky regionálních spojů a vymazání Brna z mapy
evropských dopravních tras.
Integrovaný dopravní systém stojí na železniční dopravě. Poptávka po ní je již dnes vyšší, než
je možné uspokojit. Úzkým hrdlem je právě dnešní brněnské hlavní nádraží. Jediným řešením,
které tento kapacitní problém odstraní, je přestavba železničního uzlu Brno v jedné ze dvou
možných variant – Řeka nebo Petrov. Teprve potom bude poptávka po regionální železniční
dopravě plně uspokojována.
Skutečným cílem aktivistů, kteří nám referendum vnutili, je prosazení nulové varianty
spočívající v pouhé opravě dnešního nádraží. To však nikdy nebude mít dostatečnou kapacitu.
Nikdy nebude schopno obsloužit tolik železničních spojů, kolik mimobrněnští občané
potřebují a budou potřebovat. Nulová varianta je proto v rozporu se zájmem občanů, kteří
využívají vlaky pro cestování do Brna. Tím pádem je v rozporu se zájmem těchto občanů také
referendum samo.
Aktivisté tvrdí, že v zájmu mimobrněnských občanů pravidelně využívajících železnici pro
cesty do Brna, je podpora jejich referenda. To je však lež. Kdo pravidelně pro cesty do Brna
využívá vlak, potřebuje v Brně kapacitní nádraží schopné uspokojit poptávku po železniční
dopravě. Proto všechny upozorňujeme, že referendum je past. Nenechte se napálit!
Další informace našeho spolku k referendu najdete na stránkách www.referendum2016.cz
Robert Kotzian, předseda Brno+

-612. Dnes – 71 let po skončení druhé světové války – rychle ubývá posledních pamětníků,
kteří ještě zažili na vlastní kůži období protektorátu, osvobození i události následující po něm.
V Muzeu města Brna jsme se rozhodli přispět k bližšímu poznání tohoto dění prostřednictvím
rozhovorů s ještě žijícími pamětníky. Rádi bychom získali kontakty na pamětníky, kteří by
nám mohli podat svědectví o životě ve Vaší obci za války, o průběhu osvobození a o tom, co
následovalo po něm, uvítáme i vzpomínky na pochod vysídlených Němců z Brna na přelomu
května a června 1945 a na další dění v poválečných měsících.
Tento výzkum bude jistě prospěšný jak pro poznání širších souvislostí v rámci tématu, tak i
pro historii Vaší obce.
S poděkováním a s pozdravem
Mgr. Martin Samson a Mgr. Pavel Košťál
pracovníci historického oddělení Muzea města Brna
tel. 608 524 736 (Samson) a 723 417 366 (Košťál)
542 123 641 (pevná linka)

13. Mobilní aplikace
Představujeme naší novou službu pro občany a návštěvníky naší obce, která bude aktivní
do 14 dnů.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?

Více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice.
3. a 4. září - tenisový den členů SK Popovice a dětí z Popovic
Čtyřhra ženy – hlavní soutěž :
1.
2.
3.
4.

místo Schwarzová Petra, Schwarzová Kristýna
místo Bednářová Lenka, Bednářová Tereza
místo Svobodová Tereza, Drahošová Kateřina
místo Vrbková Pavlína, Schwarzová Nikola

Čtyřhra smíšené páry:
1. místo – Schwarzová Nikola, Vrbka Michal
2. – 8. místo dalších 7 párů
dětí do 15-ti let kategorie „A“:
1. místo – Nikola Schwarzová
2. místo - Ondřej Drahoš
3. místo – Katka Drahošová
4. místo - Petr Klier
5. místo – Michal Klier

-8Dvouhra děti kategorie „B“
1. místo – Alexandra Mazurek
2. místo – Eliška Svítilová
3. místo – David Kovář
Čtyřhra mužů:
1. místo – Vrbka Michal, Svítil Radek
2. – 4 místo, další 3 páry
seznámil Jiří Drahoš
předseda SK

*********************************
Desátý dobročinný bazárek
na podporu
Záchranné stanice dravců
v Rajhradě
Co přinést do bazárku k prodeji:
kuchyňské potřeby, bytové doplňky, módní doplňky, hračky, hry, ruční nářadí, sportovní
potřeby, knížky, vlnu na pletení, vyšívací bavlnky, zbytky látek a jiné drobnosti, co vás
napadnou.
Příjem věcí do bazárku se bude konat v rajhradské sokolovně v sobotu 8. října 2016
od 16. 00 do 19.00 hodin
Bazárek proběhne:
v neděli 9. října 2016 od 14.00 do 18.00 hodin v rajhradské sokolovně
POZVÁNKA
SRDEČNĚ VÁS ZVEME PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
27.11.2016
NA
XIII. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
U OBECNÍHO ÚŘADU
PROGRAM:
- od 13 hod. do cca 15 hod. výroba vánočních ozdob v sále hospody Popovice pro děti do 15
let. Závazné přihlášky přijímá paní Kateřina Kuglerová, tel. 606 524 823 do 10.11.2016.
Potvrzení účasti nutné!!!!! (z důvodu nákupu dostatečného množství materiálu)
- 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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