Popovice
Místní zpravodaj č. 2

červen 2020

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Z obsahu:

Máme za sebou velmi zvláštní období, které nemá v historii obdoby.
Doufejme, že se během prázdnin vrátí vše do normálních kolejí a všechna
opatření spojená s koronavirem pominou. Během této doby pokročila
modernizace ČOV Popovice, nyní již běží nová technologie. V průběhu září
2020 se uskuteční na čističce Den otevřených dveří, aby se všichni zájemci
mohli podívat i dovnitř. O přesném datu budete informováni SMS. V září,
konkrétně 5. 9., také proběhne odložený Den dětí, který je letos
organizován ve spolupráci se společností KTS Ekologie.

- parkování na veřejných
plochách

Ráda bych Vám také chtěla poděkovat za perfektní třídění odpadu.
Ze všech obcí, z nichž odpad sváží KTS Ekologie, jsme nejlepší! Celkovou
vytříděnost máme skoro 67 %. Zavedením systému door-to-door jsme se
dostali z cca 20% vytříděnosti na 67 % během jednoho roku.

- z činnosti místních
spolků

Ještě jednou děkuji a přeji všem dětem krásné prázdniny a dospělým léto
strávené podle jejich představ.

- Dětská skupina
Popovice
- Stavba Dušana
Jurkoviče v Popovicích

- otevíráme sběrné místo
elektrospotřebičů na
Obecním úřadu

Daniela Fialová

Parkování na veřejných plochách
V době karantény se nám tu rozmohl takový nešvar, kdy různí návštěvníci parkovali, kde se jim zlíbilo. Níže
najdete vysvětlení, jak je to s parkováním na veřejných plochách a pokud by Vám někdo tvrdil, že si může
parkovat kde chce, tak mu to můžete osvětlit.
Veřejná zeleň je podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích veřejným prostranstvím. Stejně tak jsou veřejným
prostranstvím pozemní komunikace (s výjimkou pozemních komunikací, kde je veřejné užívání vyloučeno).
Právní režim pozemních komunikací se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
který upravuje i to, kde je a není možné zastavit a stát, včetně vymezení těchto pojmů. Na jiná veřejná
prostranství ovšem tento zákon aplikovat nelze. Pokud tedy řidič zastaví a stojí na veřejném prostranství
(odlišném od pozemní komunikace) je nutné užít obecné ustanovení zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, konkrétně § 5 odst. 1 písm. g) podle kterého se přestupku dopustí mj. fyzická osoba, která
neoprávněně zabere veřejné prostranství. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč a pokud
je přestupek spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, lze uložit pokutu až do výše
75.000,- Kč. Tento přestupek projednává podle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich obecní úřad. K obdobnému závěru došla i soudní praxe, zejména v rozsudku
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 49/2010 – 49 a ministerstvo vnitra ve svém Stanovisku k problematice
neoprávněného záboru veřejného prostranství ze dne 10. dubna. 2014.
Zdroj: http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/detail/225/
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Nerespektování soukromého vlastnictví
S jistou drzostí souvisí i další jev, který už se netýká pouze cizích návštěvníků, ale i občanů Popovic. A to je
nerespektování soukromého vlastnictví. Stále více se setkáváme se stížnostmi občanů, že jejich pozemky někteří
využívají jako samoobsluhu. Není možné mít na každém rohu kameru a sledovat, co kdo dělá. Proto prosím, než
si někde utrhnete hrášek, třešně nebo rajčata, tak si uvědomte, jak by vám asi bylo, kdyby vám někdo chodil po
zahradě a sklízel Vaši úrodu. To že někde není plot, neznamená, že je to veřejné a je to všech. Někdo to zasadil,
staral se o to a někdo jiný ho o to připraví?

Ze života Dětské skupiny Popovice
Tento měsíc je to již půl roku, co u nás funguje Dětská skupina Popovice s kapacitou 12 dětí, která je pro naší
malou obec příznivou alternativou k mateřské škole. O dětskou skupinu byl zájem a již v únoru byla všechna
místa obsazena. Pak bohužel nastala situace, kdy jsme museli naši pobočku uzavřít a těšili se na to, až zase přijde
den, kdy se společně s dětmi setkáme. Ten den přišel 4. května. A protože se každý měsíc věnujeme konkrétnímu
vzdělávacímu tématu, na květen trefně vyšlo téma Zdraví. S našimi dětmi jsme si povídali o tom, jak je důležité
pečovat o hygienu, jak probíhá návštěva u lékaře, a že je nezbytné si občas zacvičit a protáhnout si tělo. Dále
jsme rozdělovali zdravé potraviny od nezdravých či se učili pojmenovat prsty.
A jak to u nás probíhá? Ráno přijdou děti do školky do 8:30, kdy začínáme den společným uvítáním, cvičením,
tancováním, zpíváním či kreslením. Je to důležitá část dne, kdy se učíme nové básničky a písničky; rozvíjíme
představivost, slovní zásobu, fantazii, pohybové a motorické schopnosti a mnoho dalšího. Potom je čas
na svačinku a pohyb venku. Když je pěkné počasí, chodíme ven dřív a děláme si venku piknik. Pobyt na čerstvém
vzduchu je pro nás moc důležitý a díky oboře ho můžeme mít dostatek. Po návratu následuje oběd a odpočinek.
Pokud děti nespí, poslouchají pohádku, a poté se věnují kreslení, prohlížení obrázkových knížek či jiným
aktivitám u stolečku. Po odpolední svačince je prostor na volnou hru a odchod domů.
Společně si s dětmi užíváme pěkné chvilky, ke každému dítku přistupujeme individuálně, podle jeho potřeb.
Pokud máte zájem a chcete se k nám přihlásit na školní rok 2020/2021 je nejvyšší čas. V tomto případě prosím
kontaktujte tetu Magdalénu Panáčkovou na telefonu 604 911 880 do 15. 7.2020.
Na Vás i Vaše děti se těšíme, vaše tety Markéta, Terezka, Dana a Magda

Zajímavost z Popovic
I v tak malé vesnici, jakou jsou Popovice, lze najít velké zajímavosti. O jedné jsme se dověděli od fr. Františka
Jana Teistera. Poslal nám ke zveřejnění svůj příspěvek o stavbě od Dušana Samo Jurkoviče, kterou máme
v obci. Článek připravil pro rajhradský zpravodaj. S laskavým svolením majitelky stavby, paní Marie
Podlešákové, jej, včetně fotografií, přetiskujeme.
Zajímavost z dějin včelařství na Rajhradsku
Když se vysloví jméno významného secesního slovenského architekta Dušana Samo Jurkoviče (*1868 +1947), vybaví se nám zejména stavby na Pustevnách poblíž Radhoště s osobitým stylem ovlivněným lidovou
architekturou.
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Málokdo ale tuší, že jedna jeho stavba, i když ne zrovna nejvýznamnější, se také nachází za rajhradskými
humny - tj. v zahradě domu čp. 35 v Popovicích, kde Dušan Samo Jurkovič během své tzv. „brněnské“ životní
etapy navrhl a postavil na počátku 20. století pro Jana Navrátila (* 1880), s nímž se osobně znal, dodnes stojící,
avšak svému účelu již dlouhá léta nesloužící a pozvolně chátrající včelín.

Vlevo nahoře: Včelín Jana Navrátila z
Popovic navržený a postavený Dušanem
Samo Jurkovičem v polovině 30. let 20.
století.
Vlevo dole: detail střechy
Vpravo: historické úly

Z činnosti SK Popovice:
Po dlouhém vládním omezení proběhl dětský turnaj
v tenise. Zúčastnilo se 15 dětí. Chceme tímto poděkovat
členům SK, Radce Kubíkové, Jiřímu Koláčkovi a Liboru
Kovářovi, za pomoc v organizaci Janu Brůžkovi a hladký
průběh turnaje.
Každou neděli od 15.00 pokračují přípravné tréninky na:
Nohejbalový turnaj, který se bude konat v sobotu
29.8.2020.
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V Klubu Popovice, jehož chod zajišťuje místopředseda SK Popovice, Jan Brůžek (a kol.), jsme pro vás připravili
sportovní vyžití. V sále kulečník, stolní tenis, šipky, venkovní kryté kuželky. Navíc každý pátek bude připravena
nějaká dobrůtka na grilu.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda
Dětský víceboj v roce 2019
V dubnu a červnu se uskutečnily první turnaje dětského víceboje (hlavní organizátor
Jan Brůžek – mobil 731 903 341).
Zúčastnilo se 11 dětí! Byl k vidění místy pěkný stolní tenis a také tenis. Akce se
povedly ke spokojenosti zúčastněných: na pořadí až tak nezáleží, důležitá je chuť
do hry, přesto pro informaci uvedu pořadí prvních tří. V obou sportech bylo umístění
na prvních třech místech stejné:
1.
Tereza K.
2.
David K.
3.
Eliška S.

Výstava lilií
se uskuteční
27.6.-6.7. 2020
Od 9 do 17 hodin
v prostorách
Benediktinského
kláštera v Rajhradě

Další turnaj dětí, tentokrát v kuželkách bude opět ve čtvrtek a to 19. září.
Sraz u Hospůdky v 16.30, začátek v 17.00.
Občerstvení a ceny zajištěny.
Následovat bude turnaj v šipkách – jako vždy v prosinci, termín uvedeme včas.
Po posledním turnaji proběhne celkové vyhodnocení.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda

Důležitá telefonní čísla
Havárie vody: tel. 545 532 270
Poruchy plynu: tel. 1239
Poruchy elektřiny: tel. 800 22 55 77
Odchyt toulavých psů: tel. 604 290 319 - Městská policie Židlochovice
Nevyvezen odpad: tel. 800 888 944 - (Po-Pá 8-15 hod.) - KTS EKOLOGIE s. r. o.
KONTAKTY
Podatelna – obecní úřad
Administrativní pracovnice
Michaela Kramplová
Starostka
Daniela Fialová
Místostarostka
Eva Hrudová
Předsedkyně finančního
výboru
Michaela Kubíková
Předseda kontrolního výboru
Róbert Jankových

e-mail
e-mail
telefon
e-mail
telefon
e-mail
telefon
e-mail

podatelna@obecpopovice.cz
podatelna@obecpopovice.cz
604 483 483
starosta@obecpopovice.cz
733 642 598
mistostarosta@obecpopovice.cz
737 919 940
financnivyb@obecpopovice.cz

e-mail
telefon

kontrolnivyb@obecpopovice.cz
605 440 420

Sběrné místo elektrospotřebičů na
Obecním úřadu bude fungovat od 1. 7.
2020 vždy v úředních hodinách případně
po domluvě.
Odevzdat lze např. rádia, TV přijímače,
sporáky, pračky, chladničky, žárovky,
zářivky apod.
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