POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 4
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Milí spoluobčané, milí sousedé,
rád bych Vám poděkoval za přízeň při komunálních volbách. Už jenom účast při volbách do zastupitelstva
naší obce (83,72 %) ukazuje, že nám není její osud lhostejný. Místní zastupitelstvo pro období 2014-2018 bylo
zvoleno následně: starosta – František Maxián, místostarosta – ing. Jiří Bednář, členové – ing. Petr Havlík,
Róbert Jankových, Aleš Vrbka, Pavel Hrdlička a Jaromír Zajíc. Předsedou finančního výboru byl zvolen Pavel
Hrdlička, předsedou kontrolního výboru ing. Petr Havlík.
S přicházejícím zimním obdobím, jsme byli všichni nemile prověřeni výpadkem elektrického proudu. Tento
výpadek způsobila námraza na stromech a na vedení vysokého napětí, které bylo následně poškozeno její váhou.
Výpadek proudu postihl všechny obce v širokém okolí. Tuto situaci ještě znásobila neinformovanost občanů o
průběhu odstraňování oprav na elektrickém vedení a otázka, kdy bude opět zprovozněna dodávka elektřiny.
S výpadkem je spojen problém obecního úřadu, jak informovat občany o momentálním „krizovém“ stavu, neboť
všechna telefonní čísla, na které se posílají SMS zprávy, jsou uložena v PC na obecním úřadě. Na podobnou
situaci, kdy Vás bez elektřiny nebudeme moci informovat o problémech, hledáme řešení, a doufejme, že už nás
dlouho nepostihne.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků, pod stromeček jen radost a
spokojenost, dětem bohatého Ježíška a hromadu sněhu, i když to asi nebude pravda a do nového roku 2015
hlavně pevné zdraví, štěstí, lásky a splnění všech přání a předsevzetí, které každý z nás má.
Šťastné a veselé všem přeje

František Maxián

a hodně štěstí, zdraví, pracovních a osobních úspěchů v roce 2015
2015
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Popovice
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USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.9.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 22. zasedání ZO
2. plnění usnesení č.21 ze dne 8.9.2014
3. rozpočtové opatření č. 3/14
4. uzavření smlouvy č. 13141996 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí
ČR se Státním fondem životního prostředí ČR
bere na vědomí:
1. závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2013
neschvaluje:
1. žádost SK Popovice o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění turnaje ve stolním tenise dospělých
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 5.11.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
volí:
1. starostou obce pana Františka Maxiána
2. místostarostou obce Ing. Jiřího Bednáře
3. předsedu finančního výboru pana Pavla Hrdličku
4. předsedu kontrolního výboru Ing. Petra Havlíka
schvaluje:
1. počet členů finančního a kontrolního výboru
2. výši odměn členům zastupitelstva obce
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Obecní úřad Popovice bude ve dnech 23.12.2014 a 31.12.2014 uzavřen.
2. MěÚ Židlochovice oznamuje, že bude ve středu 31.12.2014 uzavřen.
3. Oznamujeme Vám, že svoz tuhého komunálního odpadu o svátcích proběhne v pravidelném termínu,
a to ve středu 24.12.2014.
4. Dále bychom Vás rádi informovali, že rozesílané SMS zprávy jsou zasílány z tzv. systémového čísla,
na které nelze telefonovat, ani zasílat SMS (neobdržíme je). Pro komunikaci s úřadem používejte
výhradně pevnou telefonní linku 547 232 155, nebo mobilní telefon 604 484 483.
5. Výše poplatků na rok 2015 zůstávává beze změn:
STOČNÉ:
- občané, kteří užívají nemovitost několik dní v týdnu (chalupáři)
- občané přečerpávající do kanalizace
- občané trvale žijící v naší obci
- pronajímatelé nemovitostí za nájemce
POPLATEK ZA SVOZ TKO:

50,- Kč/os./měsíc
50,- Kč/os./měsíc
70,- Kč/os./měsíc
70,- Kč/os./měsíc
350,- Kč/os./rok
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- za jednoho psa
- za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu

200,- Kč

75,- Kč

6. Vodárenská akciová společnost oznamuje výši vodného na rok 2015:
POPOVICE - VODNÉ
2014

2015

1.

Nájemné
-nájemné pro obec
-nájemné pro VOV

(tis. Kč)

25
23
2

25
23
2

2.

Opravy

(tis. Kč)

20

21

3.

(tis. Kč)

4.

Náklady VAS, a.s.
- provozování a údržba
- laboratoře
- režie
- ostatní náklady
Převzatá voda

57
34
2
7
14
167

64
38
3
8
15
187

5.

Náklady celkem

(tis. Kč)

269

267

6.

Výkony

(tis. m3)

10,0

11,0

7.

Nákladová cena

(Kč/m3)

26,9

26,95

8.

Cena vodného bez DPH
DPH
Cena vodného včetně DPH

(Kč/m3)

27,9
15%
32,09

27,9
15%
32,09

(Kč/m3)

7.
Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným
V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která
odstartuje s novým rokem a potrvá do 14. ledna 2015. Jde o největší
dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti
podílet se spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi.
Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení,
zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb v regionu
poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad.
Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného
bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude zahájen
v lednu 2015. Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa například příspěvkem na
nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí
hospicového týmu a také zajistí provoz odborného sociálního poradenství, které je zdarma poskytováno osobám
dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné.
Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v regionu
a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých.
Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, kterým se věnují sociální pracovníci
Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích. Část výtěžku poputuje také do salesiánského střediska Don Bosko
Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní
vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do klasických škol. Další
prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v nouzi a v případě živelných katastrof na

-4humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Více o podpořených projektech najdete na
www.rajhrad.charita.cz.
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a
pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně
svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v pátek 2.ledna
v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.
V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu
z Městského divadla v Brně.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
V Popovicích proběhne Tříkrálová sbírka v neděli 11.ledna 2015.

8. Oznamujeme Vám, že do naší obce přijede
- v sobotu 20.12.2014 v 9.30 a
- v pondělí 22.12.2014 v 9.30 pojízdná prodejna s živými rybami.
Pohořelický kapr – nabídka – ceník:
Kapr 1. Třída (do váhy 2,5 kg)
88,- Kč/kg
Amur
Kapr výběr (nad 2,5 kg)
96,- Kč/kg
Tolstolobik
Prodej se uskuteční po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Výsledky turnaje v kuželkách - říjen 2014
Kategorie mladší děti:
1. Kubát Pavel
2. Klier Michal
3. Kubát Jan
Kategorie starší děti :
1. Urbánková Helena
2. Hlivová Kateřina
3. Drahošová Kateřina

105,- Kč/kg
65,- Kč/kg

-5Výsledky Turnaje v kuželkách o Pohár starosty – říjen 2014
Kategorie ženy:
1. Hlivová Kateřina
2. Sedmidubská Lucie
3. Mazurek Daria

Kategorie muži:
1. Pokorný Filip
2. Pařez Martin
3. Pokorný Miroslav
Absolutní vítěz : Pokorný Filip

Myslivecký spolek Rajhrad-Popovice děkuje všem občanům, že nepouští v zimních měsících své
čtyřnohé miláčky volně do přírody, neboť zvěř v tomto období potřebuje přirozený klidový režim.
Dále bych Vám rád popřál šťastné a klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Pavel Hrdlička, předseda MS Rajhrad-Popovice

-6Z činnosti SK Popovice:
V nastávajícím období proběhnou tradiční turnaje, vše v místní hospodě:
úterý 23.12.2014

- od 16.30 - dětský vánoční sportovní den (šipky a stolní tenis)
prezence od 16.15 v hospodě – čekací doba není
Po zahájení turnaje již nebude možné dítě přihlásit.
Po zkušenostech z minula, upozorňujeme, že podmínkou účasti jsou
alespoň základní dovednosti v uvedených sportech. Například ve stolním
tenise umět podání (neboli poslat míč na druhou stranu pálkou, nikoliv rukou)
V šipkách pak dohodit šipkou do terče. Na trénink je času dost.

- od 19.00 - šipky dospělých
sobota 20.12.2014

- od 17.00 - stolní tenis dospělých

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
Za SK Popovice Jiří Drahoš
Z činnosti RYS Popovice
Oznamuji všem členům Rybářského spolku Popovice, že v neděli dne 28.12.2014 v 18.00 hod.
se koná v místní hospodě valná hromada RYS Popovice.
Program:
- zpráva o činnosti za rok 2014
- hospodaření v roce 2014
- příprava na ples
- prodej povolenek na rok 2015
Účast všech zájemců o povolenku na rok 2015 nutná.

Členové místního rybářského spolku

pořádají v sobotu 24. ledna 2015
ve 20.00 hod.
v sále místní hospody

XII. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a dobré pohodě hraje

„Alena a Josef Rapáčovi“
Bohatá tombola
Občerstvení, večeře zajištěny
Vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou rybáři z Popovic

Vstupenky na ples bude možno zakoupit u pana Michala Fialy v místní hospůdce od 10.1.2015.
Přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2015.
Jaromír Zajíc, předseda RYS
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*************************************************************************************

POZVÁNKA

NA
VÝSTAVU HOLUBŮ,
která se bude konat v sále místní hospody
- v sobotu 27.12.2014
10.00 – 17.00 hod.
- v neděli 28.12.2014
9.00 – 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Pořádá a srdečně zve Svaz chovatelů
*******************************************************************************************
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Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás podpořili a podporují a popřát pohodové vánoční svátky a do
nového roku vstup pravou nohou.
Rádi bychom vyzvedli velice úspěšnou akci – helloweenské odpoledne s kouzelníkem a soutěží o
nejkrásnější dýni, kterou vyhrála Eliška Stehlíková a odnesla si dort s motivem dýně. Zúčastnilo se 21
dýňových strašáků.

Během celého adventu probíhá v hospůdce „adventní sbírka pro Ellinku“. S výběrem nám pomohla
Martinka Havlíková, která holčičku osobně zná a peníze budou předány přímo jí a její mamince.
Holčička se narodila ve 24.týdnu těhotenství jako první z dvojčátek. Její bratr Dan umřel 2 hod po
porodu. Po půl roce u Ellinky doktoři zjistili závažnou psychomotorickou retardaci. Ve svých 5 letech
sama nesedí, nechodí. Je komunikativní, vnímá, ale slovní zásoba je cca 10 slov. Více o Ellince
http://ellacernoskova.webnode.cz nebo www.facebook.com/hospudkapopovice
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí Fialovi
Otvírací doba o vánočních svátcích:
24. 12. Zavřeno
25. 12. Zavřeno
26. 12. Od 18 hod
27. a 28. 12. Od 13 hod – výstava holubů na sále
29. 12. Zavřeno
30. 12. Od 18 hod
31. 12. Od 18 hod
1. 1. 2015 zavřeno
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pondělí
úterý
sobota
pondělí
úterý

22.12.2014
23.12.2014
27.12.2014
29.12.2014
30.12.2014

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

7.00 – 8.30
7.00 – 8.30
8.00 – 9.30
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30

15.00 – 16.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Veškeré pečivo v těchto dnech bude pouze na objednávku.
Dále oznamuji, že v měsících lednu a únoru bude odpoledne otevřeno pouze do 16 hod.
Všem Vám přeji ničím nerušené vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2015. Eva Pokorná

OBECNÍ ÚŘAD POPOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE
DO MAHENOVA DIVADLA NA PŘEDSTAVENÍ

„A pak už tam nezbyl ani jeden aneb Deset malých černoušků“
v neděli 22.2.2015 v 19 hod.
Deset lidí, deset tajemství, deset vražd.
Agatha Christie (1890-1976)
Jedna z nejrafinovanějších a nejumnějších detektivních konstrukcí je umístěna na ostrov ve 30. letech
20. století. Na pozvání manželů Namyových přijede osm lidí, kteří po příjezdu zjistí, že hostitelé chybí
a místo nich je hostí manželé Roggersovi, které najal anonymní muž. Po úvodní večeři jsou všichni
přítomní osloveni hlasem neznámého hostitele z nahrávky, který každého z nich obviní z vraždy, kterou
v minulosti spáchali. Po vzoru dětské písničky Deset malých černoušků pak podivnou smrtí hyne jedna
osoba za druhou…
Cena představení: 165,- Kč a 180,- Kč, dle usazení
Doprava: zdarma
Odjezd z autobusové zastávky před Obecním úřadem Popovice v 18.00 hod.
Závazné objednávky přijímá paní Pokorná osobně, nebo na tel. 604 484 483.
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