Popovice
Místní zpravodaj č. 1

Vážení spoluobčané,
původně jsem myslela, že budu psát o tom, jak nám brzy začalo jaro a jaké
chystáme na příští čtvrtletí akce. Místo toho řešíme, které akce zrušit hned
a které přesunout. Vzhledem k nejistotě dalšího vývoje budeme o akcích
informovat průběžně na nástěnce, webu, FB a pomocí SMS.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR, stále se zvyšujícího počtu
nakažených, podezření na nákazu v okolních obcích a z důvodu ochrany
zaměstnanců OÚ jsem se rozhodla do odvolání uzavřít obecní úřad pro
veřejnost. Prosím všechny obyvatele, aby toto opatření respektovali
a v případě, že budou potřebovat řešit nějaké záležitosti na OÚ, tak aby
se na mě obrátili telefonicky (733 642 598), příp. na naši novou
referentku paní Michaelu Kramplovou (tel. 604 484 483) nebo e-mailem
na podatelna@obecpopovice.cz a na řešení se domluvíme operativně.
Z tohoto důvodu nebudou přijímány ani hotovostní platby na OÚ.
O zrušení tohoto opatření budete informování SMS.
Všichni doufáme, že taková razantní opatření zamezí šíření koronaviru
a co nejdříve se všechno vrátí do běžného provozu. Doufám, že nám tato
omezení umožní strávit více času se svými blízkými a také více času
v přírodě.
I přes tyto komplikace vám přeji krásné Velikonoce
Daniela Fialová, starostka

březen 2020
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Poplatky 2020
Splatnost poplatku za odpad a psa je do 31. 3. 2020. Vzhledem k omezením v souvislosti s koronavirem
přijímáme pouze bezhotovostní platby na b.ú. 13928641/0100, VS je číslo domu. Pokud nemáte možnost
bezhotovostní platby, hotovostní platba bude přijata až po ukončení mimořádných opatření.
Za pozdní platbu nebudou účtovány žádné sankce.
Výše poplatků:
Odpad 450,- Kč/osobu s trvalým pobytem
Pes 200,- Kč (75,- Kč osoby nad 65 let)
Stočné paušál (občané, kteří mají studnu) 1.608,- Kč/os/rok (osoby fyzicky bydlící v nemovitosti)
Stočné paušál pro přečerpávající 1.407 Kč/os/rok
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Zkapacitnění a modernizace čistírny odpadních vod
Investiční akce Zkapacitnění a modernizace ČOV se doslala do své druhé poloviny. V současné době je hotová
stavební část a probíhá montáž technologií. Z celkové plánované ceny 25,6 mil. Kč bylo k 29.2.2020
proinvestováno 11,4 mil. Kč.
V souvislosti se stavbou byly stížnosti na znečištěnou vozovku. Tomuto bohužel nelze úplně zabránit.
Po dohodě se stavební firmou je nastaveno, že min. 1× týdně přijede čistící vůz.

Čištění komunikací
6.4. 2020 proběhne v naší obci čištění
komunikací a přilehlých ploch. Prosíme
občany, aby v tento den neměli na
těchto plochách popelnice a pokud
možno, neparkovali na nich auty.

Sběr velkoobjemového,
nebezpečného odpadu a
železného šrotu
Velkoobjemový odpad 18.4. 10-11
Nebezpečný odpad 18.4. 10-11 hod
Železný šrot 18.4. 10-11 hod

ODPADY
Od roku 2019 probíhá v Popovicích sběr tříděného odpadu systémem door-to-door, který má zjednodušit
systém třídění pro občany. Jak je vidět na níže přiložené tabulce, podíl vytříděných odpadů výrazně vzrostl,
a naopak se snížil podíl směsného komunálního odpadu. Nově je možné třídit i rostlinné oleje a tuky, nádoba
na tento odpad je umístěna u OÚ. Dále je možno na OÚ odevzdávat použité baterie a drobné elektrospotřebiče
(momentálně z důvodu uzavření OÚ po předchozí domluvě). Po ukončení opatření spojených s koronavirem
bude na OÚ zřízeno sběrné místo i na velké spotřebiče (pračky, ledničky apod.). Důvodem je to, že pokud jsou
tyto spotřebiče odevzdávány během pravidelných jarních a podzimních sběrů, tak tyto svozy obec platí.
V případě, že spotřebiče odveze společnost Asekol přímo, je tento svoz zdarma.
Podmínky sběru elektroodpadu zveřejníme v příštím Zpravodaji.
Množství odvezeného bioodpadu za rok 2019 je ovlivněno likvidací skládky u ČOV, odkud bylo celkem odvezeno
65 tun odpadu. Z hnědých popelnic bylo celkem odvezeno 38,6 t bioodpadu. Zbytek je vývoz velkoobjemového
kontejneru umístěného u rybníka.

2018
Odpad Popovice
vytříděný plast
vytříděný papír
bioodpad
komunální odpad
celkové náklady na svoz
Příspěvek EKOKOM
poplatky za komunální odpad od občanů

t
3,815
7,777
2,44
43,34*

Kč
18 528
6 561
5 918
159 290
221 017
56 945
161 100

2019
t
9,636
12,385
115,74
39,29

Kč
61 895
49 080
131 185
88 097
395 498
91 770
159 192

*od 1.5.2018
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KORONAVIRUS COVID-19
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY – DŮLEŽITÉ KONTAKTY
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. 3. 2020 VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV S ÚČINNOSTÍ OD 14.00
HODIN
V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 14. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO
PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB V PROVOZOVNÁCH S VÝJIMKOU PRODEJEN POTRAVIN, HYGIENICKÉHO
ZBOŽÍ, LÉKAREN A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 6.00 HODIN
V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 15. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB
NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY S VYJÍMKOU CEST DO ZAMĚSTNANÍ, CEST NEZBYTNĚ NUTNÝCH
K OBSTARÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 16. 3. 2020 OD 0:00
HODIN
Seznam informačních telefonických linek, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v
souvislosti s koronavirem poradit:

NOVÁ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Telefon: 773 768 994
Linka je v provozu po-pá 8:00-17:00

SPECIÁLNÍ INFOLINKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Telefon: 800 129 921

Nezisková organizace Elpida – pomáhá seniorům
V situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav na 30 dní, nabízíme obyvatelům Jihomoravského kraje profesionální
pomoc naší bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu denně do 8 do 20 hodin.
Volajícím pomůžeme:
• zorientovat a najít správné informace;
• zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě,
• propojit s dobrovolníky;
• sestavit krizový plán;
• sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.
e-mail: linkasenioru@elpida.cz
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POTRAVINY U SEDLÁČKŮ RAJHRAD NABÍZÍ NOVĚ ROZVOZ POTRAVIN PRO RIZIKOVOU
SKUPINU OBYVATEL NAD 65LET AŽ DO DOMU
Je Vám nad 65 let, a patříte tedy k nejrizikovější skupině, na kterou má koronavirus COVID -19 nejtěžší
dopad? V rámci ochrany Vašeho zdraví, nabízíme možnost dovozu potravin až k vám domů a tím vás
chránit proti nákaze. Rozvoz bude zajištěn v Rajhradě a nejbližším okolí. Rozvoz bude každý den
od 13:00 do 15:00 (dle množství objednávek se čas může i posunout). Přeprava chlazených výrobků,
bude zajištěna v termoboxech.
Objednávky přijímáme:
Rajhrad a okolí: email: rajhrad@potravinyusedlacku.cz
tel.: 778706383 nebo 777076949
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME PO – PÁ od 8:00 11:00
ROZVOZ V DEN OBJEDNÁNÍ MEZI 13:00 – 15:00
ROZVOZ JE SAMOZŘEJMĚ ZDARMA

Možnost dovážky obědů do Popovic:
Restaurace Al Capone Rajhrad, tel. 547212916
Restaurace Silvio Rajhrad, tel.602 386 770

INFORMACE IDS JMK
Aktuální informace IDS JMK (prolink https://www.idsjmk.cz/#lock33300 )
IDS JMK prosí všechny cestující, aby omezili placení za jízdenky v hotovosti u řidičů nebo průvodčích!
Jízdenky lze koupit v aplikaci POSEIDON, v Brně navíc i přes SMS.
V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření
koronaviru bude s platností od čtvrtka 12. 3. 2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK
veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách.

DERATIZACE
Oznamujeme Vám, že v období od 16. 3. do 31. 3. 2020 bude na území naší obce probíhat 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 (PO 18-20, příp. dle dohody), v případě
potřeby i opakovaně. Je třeba, 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 provádět firma Pařez, zdravotně technické služby.
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Upozornění občanům
Začíná období hnízdění ptáků
a rození mláďat savců.
Prosíme Vás proto o ohleduplnost,
zejména nenechávejte volně pobíhat
psy a ani jinak nerušte zvěř.
Děkujeme
Za Myslivecký spolek
Pavel Hrdlička

Z činnosti Skautské družiny benjamínků Bobři
V září 2019 začala v Popovicích fungovat skautská družina benjamínků pro děti od 5 do 7 let. Je to nejmladší
věková kategorie ve skautu. Naše družina benjamínků se jmenuje Bobři (podle blízkého potoka Bobrava).
Scházíme se ve čtvrtek od 16:30 do 17:30. Za pěkného počasí děláme aktivity v přírodě v okolí Popovic.
Při nepříznivém počasí a v zimním období se scházíme ve sportovních buňkách na hřišti. Učíme se zabavit se
venku v přírodě, vycházet s jinými dětmi a rozvíjíme přirozenou zvídavost a představivost kreativním vyráběním,
divadlem či malováním. Společně s rajhradskými skauty jsme se 11.1.2020 zúčastnili Tříkrálové sbírky
v Popovicích.
Marie Vega
Tříkrálová sbírka
11.1.2020 proběhla v Popovicích Tříkrálová sbírka a vybralo se 12 820 Kč. Letos poprvé byli tři králové místní.

Vážení občané,
Stejně jako loni, i letos pro Vás Klub otevřených dveří připravuje přednáškové a kulturní akce. Bohužel,
v souvislosti s mimořádnou situací, kterou nyní Česká republika zažívá, jsme nuceni jejich realizaci odložit
do doby, než se situace uklidní a společná setkání nebudou provázena obavami o zdraví účastníků.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání
Za Klub otevřených dveří
Eva Hrudová
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Z činnosti SK Popovice
Důležité
Valná hromada (schůze) tenistů SK Popovice
Valná hromada (schůze) tenistů SK Popovice se možná bude konat v pátek 27.3. v 18.30 v naší hospůdce.
(Momentálně to spíše vypadá na případný náhradní termín pátek 17.4.)
Podle počasí budou navazovat brigády v sobotu 4.4., případně sobota 11.4. Vždy od 9.00. (náhradní termíny
18.4. a 25.4.)

Dětský víceboj o nejvšestrannějšího sportovce v roce 2020
Navazujeme třetím ročníkem, kdy družstvo šipkařů (ŠK Popovice), ve spolupráci s OÚ Popovice, uspořádá pro
děti celoroční soutěž. Uspořádáme soutěže ve čtyřech, pro naši obec typických, sportovních disciplínách.
Určeno je pro děti (v roce 2020 to budou ročníky 2007 a mladší). Na turnajích půjde také o to, aby se děti
seznámily, a i trochu naučily různé druhy sportu. Nepůjde jen o výsledky, ale budou probíhat i dovednostní
soutěže. Zveme proto děti na první dva turnaje:
1.

Sobota 18.4. – turnaj ve stolním tenise. Sraz v hospůdce začátek bude ve 14.00.

2.

Pátek 19. červen – turnaj v tenise. Sraz na kurtech v 16,30, začátek v 17.00

Občerstvení a ceny zajištěny.

Další akce:
Pálení čarodějnic – proběhne na hřišti ve standardním termínu 30.4. Tentokrát to vychází na čtvrtek
od 16.00.
Organizuje Jan Brůžek a kol.
Za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda

Pozn.: veškeré termíny a akce mohou být upraveny, případně zrušeny, v návaznosti na situaci ve státě

Ukliďme Popovice 2020 – akce se přesouvá
Na základě doporučení ČSOP, celostátního organizátora akce Ukliďme Česko, ke které se připojují
i Popovice, se akce přesouvá. O náhradním termínu, který bude na podzim, budeme všechny
dobrovolníky včas informovat. Možnost přihlášení se zůstává beze změny.
Pokud se chcete do úklidu také zapojit, prosím, přihlaste se na webu
https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/ nebo e-mailem na adresu
mistostarosta@obecpopovice.cz nebo na čísle 737919940
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INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POPOVICE
Zde přinášíme stručný výtah ze zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva obce Popovice, jejichž
kompletní znění byla zveřejněna na úřední desce a jsou dále k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadu
Popovice a na webových stránkách obce v sekci „Zápisy ze zasedání zastupitelstva“.
Výpis ze zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 20.12.2019
-

-

-

-

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2020,
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky2021-2025,
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy 49/17 s KTS Ekologie s.r.o. Dodatek mění paušální
částku za odpad na jednoho občana na 146,- Kč za měsíc vč. DPH a dále cena za1 tunu komunálního
odpadu na 1035,- Kč. Pro občany tyto změny nemají žádný vliv, cena za odpad se zdražovat nebude.
Zastupitelstvo schválilo individuální dotace v požadovaných částkách všem žadatelům Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s., SK POPOVICE z.s., Českému svazu včelařů
základní organizaci Rajhrad, RYS Popovice z.s., Klubu otevřených dveří, z.s. a Junák, českému
skautu, středisko Hrozen Židlochovice, z.s.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek SDH Holasice na rok 2019 ve výši 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na provoz Základní školy T.G. Masaryka Rajhrad ve
výši167.018,-Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 16 smlouvy o zavedení a následném vedení majetkové a
provozní evidence s VAS a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Poplatek ze
psů bude stanoven ve výši200,-Kč za jednoho a každého dalšího psa, pro občany od 65 let věku
budou poplatku ze psů sníženy na částku 75,- Kč.
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu Mikroregionu
Rajhradsko. Členský příspěvek od obce Popovice pro rok 2020 je ve výši 5.300,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek pro Mikroregion Rajhradsko na rok 2020 ve výši
5.300,- Kč.
Sportovní klub požádal o příspěvek na úpravu tenisových kurtů. Nejedná se o kompletní výměnu
povrchu, ale jedná se pouze o jeho čistění – regeneraci ve výši 69.462,- Kč bez DPH. Nový povrch
by stál asi 300.000,- Kč. Návrh je počkat na případné dotace a povrch vyměnit později celý nový.

Výpis ze zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 28.1.2020
-

Zastupitelstvo pověřilo paní starostku Danielu Fialovou k uzavření nájemní smlouvy na pronájem
hospody na adrese Popovice 12 s SK Popovice z.s.
Diskuse:
o Dotaz k situaci s územním plánem
▪ bude se přijímat, co se již schválilo, připomínkovat, požadavky občanů budou
zapracovány – kvůli tangentě se zachoval původní plán, jen se vytvořilo ochranné
pásmo kvůli tangentě. Tangenta je platná a je v „ZURCE“ (Zásady územního
rozvoje). Zapracujeme nové žádosti a poté požádáme o zapracování.
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▪

Studie, kterou kdysi obec nechala vypracovat, bude podkladem pro vytvoření
nového územního plánu, ale nikoliv v plné výši. Bude veřejné projednání nového
územního plánu.
o Proč se nepoužívá traktor John Deer k zimní údržbě? Ještě jej obec vlastní?
▪ obec jej stále vlastní, traktor nemá ale vybavení na zimní údržbu. Traktor byl pořízen
bez předního a zadního závěsu a přední a zadní hydrauliky. Dovybavení těmito
náležitostmi a pořízení příslušenství pro zimní údržbu by vyžadovalo další náklady
ve výši cca 200 tis. Kč, (kvalifikovaný odhad dle obchodního zástupce firmy John
Deer).

Vydává Obecní úřad v Popovicích. Redakce, tisk a grafické zpracování doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. Adresa redakce: Obecní úřad Popovice,
Popovice 2, PSČ 664 61, tel. 547 232 155, e-mail: mistostarosta@obecpopovice.cz. Evidováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E
10628. Vychází čtvrtletně. Neprodejné. Bezplatná distribuce občanům Popovic. Náklad 135 kusů. Za správnost textu odpovídá autor.

8

