POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 2

Č
E
R
V
E
N
2
0
1
4

Milí spoluobčané,
v minulém čísle jsem Vás informoval o stavu připravovaných akcí. Dokončili jsme výběrové
řízení na zhotovitele akce ,,Regenerace veřejného prostranství“. Komisí byla vybrána na
základě předložených nabídek firma Kaisler s.r.o.. Práce na realizaci již byly zahájeny s
mírným zpožděním (námi ani firmou Kaisler nezaviněné), přesto budou v termínu splněné.
Druhou připravovanou akcí - ,, Zpevněná komunikace pod Nivami“, je již vyhotovena
projektová dokumentace, která je v současné době ve fázi připomínkového řízení. Taktéž
plánovaný termín realizace – podzim letošního roku by měl být dodržen.
Přeji našim dětem krásné prázdiny, Vám příjemně strávené letní dny.
Ing. Jiří Bednář
Váš starosta
Přehled usnesení:
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 16.4.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 19. Zasedání ZO
2. plnění usnesení č.18 ze dne 24.2.2014
3. výsledek jednání hodnotící komise - výběr firmy Kaisler, s.r.o., Brno na realizaci akce
„Regenerace veřejného prostranství v obci Popovice“
4. uzavření smlouvy o dílo s firmou Kaisler, s.r.o., Měříčkova 48, Brno na realizaci akce
„Regenerace veřejného prostranství v obci Popovice“
5. rozpočet na rok 2014
6. poskytnutí neinvestiční dotací SK Popovice a RYS Popovice
pověřuje:
1. starostu obce prováděním rozpočtových opatření v roce 2014
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 9.6.2014
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 20. Zasedání ZO
2. plnění usnesení č.19 ze dne 16.4.2014
3. uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, Brno na
pozemek p.č. 291/1 v k.ú. Popovice u Rajhradu
4. závěrečný účet obce Popovice za rok 2013 bez výhrad
5. roční účetní závěrku za rok 2013

-26. poskytnutí neinvestiční dotace Českému svazu chovatelů, ZO Rajhrad
bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 1/14 a 2/14
2. zprávy kontrolního a finančního výboru
neschvaluje:
1. žádost o vyjmutí ze zemědělského půdovního fondu p.č. 369/78 v k.ú. Popovice u Rajhradu
2. vybudování areálu firmy Navara na pozemcích p.č. 333/11, 333/12, 347/1, 347/2, 347/3,
347/8, 347/14 a 347/15 v k.ú. Popovice u Rajhradu.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

INFORMACE PRO OBČANY:
1. Provozní doba obecního úřadu v měsíci červenci 2014:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v době od 21.7.2014 do 1.8.2014
2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZJ SDH HOLASICE
JSDH Holasice zajišťuje na základě uzavřené smlouvy mezi obcí Popovice a obcí Holasice
požární ochranu dle platných nařízení a zákonů ČR. Jednotka na základě této smlouvy vyjíždí
na pokyn KOPIS či starosty obce k událostem na katastru Popovic jako jednotka místní se
všemi právy a povinnostmi ze smlouvy a zákonů vyplývající. Za tuto službu poskytuje
obec Popovice obci Holasice resp. JSDH finanční plnění, které je používáno na náklady
spojenými se zásahovou činností na katastru obce Popovice.
Zásahová jednotka SDH Holasice vyjela v minulém roce celkem k 27 událostem oznámených
prostřednictvím KOPIS Brno. Události byli naštěstí většinou menšího rázu resp. planým
poplachem. Je to o 2 zásahy méně než v roce předchozím.
Na katastru obce Popovice jednotka nemusela zasahovat. Přesto jsme na žádost obce
provedli zálivku vysazených stromků v mezi od trati směrem k obci. Tato zálivka byla
prováděna opakovaně, vždy bylo spotřebováno 5000litrů vody. Doba zálivky činila pokaždé
cca 2h. (Při této činnosti byla poškozena lafeta na vozidle.)
V oblasti investic byla největší investicí závěrečná oprava na vozidle CAS , kdy byli
vyměněny krycí rolety a rozšířen přístup do nástavby vozu v celkové ceně 147.000,-Kč.
Dále pak byla pořízena nová motorová pila, pracovní rukavice, ochranné a pracovní obleky,
hadice, kalové čerpadlo, zásahová přilba a baterie na přilby s držáky – vše v hodnotě
100.000,-Kč. Dále pak byl nakoupen drobný inventář v hodnotě 3.000,-Kč a vzduchový
kompresor pro vozidlo CAS v ceně 13.000,-Kč. Poslední investicí bylo částečné zateplení
budovy v ceně 42.000,-Kč.
Výše investic v loňském roce dosáhla částky 305.000,-Kč.
V oblasti provozních nákladů je nejpodstatnější položkou plyn na vytápění za 40 000,./rok,
pojištění ZJ a vozidel v ceně 35 000,-/rok, dále pak energie 10 000,-/rok. Nezanedbatelnou
položkou je i nákup PHM vy výši cca 25 000,-/rok pro oba vozy. Dále pak STK a emise na
vozidlech v ceně cca 4 000,-Kč a náklady na mobilní telefon VJ+ZVJ ve výši 3 000,-Kč/rok.
Celková částka na provozních výdajích tedy činí cca 117 000,-Kč/rok.
Za JSDH Holasice
Bachorec Luboš
VJ

-33. Policie varuje - Chce po vás přítel peníze?
Pozor - na Facebooku se šíří další podvod. Policisté na různých místech republiky
zaznamenali nový druh podvodného jednání na sociální síti. V čem spočívá? Uživatel může
dostat v rámci chatu nebo emailu zprávu od svého existujícího „facebookového přítele“. Ten,
kdo se za něj vydává, žádá o drobnou finanční výpomoc, kterou je nutné zaplatit platební
kartou. Pachatel ho pak přesvědčuje, že jde o pouhých padesát korun na doplnění kreditu na
sázky nebo jiné služby, které on sám kvůli zablokované kartě nemůže zaplatit. Po dohodě pak
zasílá odkaz, kterým se webová stránka přesměruje jinam, resp. na podvržené stránky, jež ale
vypadají velmi reálně, mohou kopírovat stránky existujících společností. Uživatel zde vypíše
své údaje o platební kartě způsobilé k platbám v internetové síti. O zaplacení nepatrné částky
však nejde - platební údaje pachatel či pachatelé využijí k jiným, větším platbám, z účtů jsou
odčerpány postupně další a další finanční prostředky! Setkáte-li se s obdobnou situací, žádné
finanční prostředky neplaťte a okamžitě informujte nejbližší služebnu Policie ČR.
4. Školství, sociální služby, odpady a prorodinná politika jako oblasti meziobecní
spolupráce
V rámci projektu meziobecní spolupráce byly pro správní obvod obce s rozšířenou působností
Židlochovice zpracovány analýzy v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového
hospodářství. Z podrobných rozborů těchto tematických okruhů vyplynulo, že spolupráce obcí
v našem území již funguje a že je zde vůle meziobecní spolupráci dále prohlubovat.
Vzhledem k aktuálním problémům obcí se nabízí např. spolupráce při realizaci dotačních
projektů škol (zvyšování kvality ve vzdělávání, společné psychologické a kariérní
poradenství), součinnost při nakládání s bioodpadem (sdílení kompostáren) nebo výraznější
zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb. Tyto návrhy budou součástí
připravované strategie meziobecní spolupráce, kam se mohou zapojit všechny obce i jejich
občané se svými náměty a připomínkami.
Na setkání představitelů obcí SO ORP Židlochovice dne 10. 6. 2014 byl vybrán další
tematický okruh meziobecní spolupráce – prorodinná politika. Jedná se o téma průřezové a
aktuální pro všechny obce, netýká se jen podpory rodin s malými dětmi, ale i možnosti
zapojení seniorů do dění v obci, prevence kriminality, dopravní bezpečnosti, podpory
smysluplného trávení volného času apod. Více informací poskytne koordinátorka projektu
Lucie Kubalíková (KubalikovaL@Zidlochovice.cz, tel. 734 352 329), případně lze navštívit
webovou stránku www.obcesobe.cz, kde jsou uvedeny i příklady dobré praxe.
Projekt OP TP - Tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Pozvánka
zveme občany, zástupce spolků, podnikatele, na setkání pracovní skupiny, která se uskuteční
dne 2. července od 18.00 v Židlochovicích ve velké zasedací místnosti městského úřadu
na ulici Nádražní 750.
Obsahem tohoto setkání bude diskuze Vašich názorů, problémů a podnětů pro rozvoj našeho
území v oblastech:
- Podnikání na venkově a zaměstnanost – podpora malých a středních podniků, řemeslníků,
zemědělců za účelem zvýšení konkurenceschopnosti
- Kvalitní život na venkově – spolkový život, veřejná prostranství, sociální služby, …
- Cestovní ruch
- Další … (otevřená diskuze nad dalšími problémy regionu)
Výstupem z našeho setkání pak budou priority, kam by se měla pozornost MAS hlavně upínat
a do kterých oblastí cílit dotační výzvy.
Děkujeme za Váš čas a těšíme se na setkání.
Za pracovní tým MAS Podbrněnsko
Jana Richterová Kontakty pro více informací: www.podbrnensko.cz, mob. 604 290 408
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Dne 30.dubna se konalo tradiční utkání „ženatí – svobodní“. Po velké převaze svobodných
v první polovině zápasu utkání nakonec skončilo remízou 7:7.

Toto odpoledne dále pokračovalo tradičním „Pálením čarodějnic“.

-5Z činnosti RYS Popovice:
Dne 17.5.2014 se uskutečnily tradiční rybářské závody. Letos, i přes nepřízeň počasí, se
zúčastnilo 87 rybářů. Mezi úlovky byli kapři, pstruzi, amuři, líni, cejni a další druhy ryb.
Rád bych poděkoval všem aktivním závodníkům a také všem, kteří přišli strávit s námi
příjemné dopoledne.

Dne 18.5.2014 proběhly závody pro děti, i jim na rozdíl od loňského roku nepřálo počasí.
Tato akce je volně přístupná všem dětem, nejen z Popovic. Všichni aktivní účastníci obdrželi
věcné ceny a občerstvení.
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Obě tyto akce zajišťuje RYS Popovice ve spolupráci s Obecním úřadem Popovice a
Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Jaromír Zajíc, předseda RYS Popovice

Z činnosti SK Popovice:
Akce na kurtech :
sobota 30.8.2014 – turnaj v nohejbalu
víkend 6. a 7.9.2014 – tenisové dny pro členy SK a děti
Pěkné léto přeje
Jiří Drahoš
Předseda SK

Přehled výstav Památníku písemnictví na Moravě
Červenec 2014
29. července – 21. září 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Surrealismus – Knižní ilustrace Josefa Kremláčka
Trojdílná výstava surrealistické skupiny Stir up vrcholí výstavou prací jednoho z jejích členů
– třebíčského Josefa Kremláčka, který ilustroval již na 60 knih.

-7Trvají výstavy:
2. dubna – 27. července 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Černé slunce
V rámci představení moravského i internacionálního surrealismu přímo navazuje na výstavu
výtvarné skupiny Stir up Všichni jsme zrozeni z lásky projekt jejích dvou členů Josefa
Kremláčka a Lubomíra Kerndla s názvem Černé slunce. Surrealismus spíše jako životní názor
než čistě umělecký směr v literatuře a výtvarném umění se představuje také prostřednictvím
autorských textů členů skupiny Stir up v podobě jedinečných bibliofilských tisků ze sbírek
Památníku písemnictví na Moravě.
20. května ‒ 28. září 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Moravská vydavatelství se představují: Nakladatelství Kniha Zlín
Další pokračování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného současné knižní
kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní prostředí se tentokrát zaměřujeme na historii a
současnost produkce největšího zlínského knižního vydavatelství.
9. dubna – 5. října 2014
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě
Od Ferdy po Jonatána
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava o populárních i méně
známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich autorech, kteří se prostřednictvím
zvířecího světa snažili a snaží rozveselit a případně také poučit (nejen) nejmenší čtenáře.
15. května – 30. října 2014
Výstava vzniká ve spolupráci Moravské zemské knihovny, Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, Benediktinského opatství, Muzea Brněnska – Památníku písemnictví na Moravě
aj.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše
Výstava představuje benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou
kulturní a vědeckou instituci. Velké věci si žádají nadšení a záštitu. Rozšiřování klášterní
knihovny, sbírky umění, přírodovědné bádání, nejnovější architektura. Výstava mapuje, jaké
aktivity klášter podporoval od středověku do 20. století.

POZVÁNÍ NA ZÁMEK KŘTINY

Prázdninové páteční večery s hudbou a grilováním
Srdečně Vás zveme i letos na prázdninové páteční večery s grilovanými specialitami a
hudebním programem.
Každý prázdninový pátek pro Vás budeme připravovat grilované speciality, které si budete
moci vychutnat venku na zahrádce. Loňský hudební doprovod měl velký úspěch, proto i letos
Vám umožníme nejen poslech příjemné hudby, ale i oblíbené karaoke.
Můžete se těšit na nabídku piva, luxusního jablečeného cideru a dalších osvěžujících nápojů
včetně míchaných drinků. A grilovat budeme opět všechno, co grilovat lze – maso, ryby, sýry,
ovoce, zeleninu, atd.
Přijďte a pobavte se s námi každý páteční večer s grilováním a super hudbou a zábavou.
Srdečně Vás zveme na Sladký víkend s jahodami a čokofontánou, který se bude v zámecké
restauraci konat již tento víkend. Budete moci ochutnat jahody na několik způsobů, všechny
však budou mít jedno společné – budou andělsky sladké. Čokofontána pro vás bude
připravena s čokoládou zdarma. Miska ovoce bude k zakoupení na baru.
Jahodové pusinky 45 Kč
Křehký jahodový koláč 55 Kč
Čokoládový dortík s domácí jahodovou zmrzlinou 59 Kč
Mražené jahody v čokoládě 40 Kč
Jahodové tiramisu 55 Kč
Jahodový milkshake 35 Kč
Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií ze soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla, která
budena zámku Křtiny k vidění od 2. července do 31. července 2014.
Výstava fotografií ze soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla je určena nejen pro odbornou
veřejnost, ale také pro všechny milovníky přírody, krásných fotografií a zvířat žijících v lese.
Prohlédnout si ji návštěvníci mohou denně od 10 do 17 hodin.
Celý projekt bude zakončen koncertem Marty Kubišové, která bude vystupovat v chrámu
Jména Panny Marie ve Křtinách. Tento koncert se bude konat 28. 11. 2014 a vstupenky budou
opět k zakoupení na recepci zámku Křtiny.

Prodejna potravin Popovice
oznamuje otevírací dobu o dovolené,
od pondělí 21.7. do soboty 2.8. 2014 otevřeno pouze:
Úterý
Čtvrtek

22.7.2014 a 29.7.2014
24.7.2014 a 31.7.2014

8.00 – 9.30
8.00 – 9.30

Všechno pečivo na tyto dny pouze na objednávku.
Eva Pokorná

Miroslava Daňková
Koordinátor obchodu / Sales manager
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO / NATIONAL THEATRE BRNO
Dvořákova 11, CZ - 65770 Brno, Czech Republic
tel: +420 542 158 286, gms: +420 724 359 191, e-mail: dankova@ndbrno.cz, www.ndbrno.cz
on-line rezervace: http://online.ndbrno.cz/
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