Popovice
Místní zpravodaj č. 2

Vážení občané, milí sousedé,
Zdravím vás na počátku parného léta a po dvou náročných letech nám všem
přeji, aby to letošní bylo hlavně klidné.
V červnu byla dokončena první etapa rekonstrukce veřejného osvětlení,
které nám snad bude sloužit mnoho dalších let. Do konce roku by mělo
následovat rozšíření veřejného osvětlení na mostě přes železnici, na které
bylo vypsáno výběrové řízení. Dále pokračuje tvorba nového územního
plánu, jehož veřejné projednání by mělo proběhnout na podzim. O
konkrétním termínu budete informování v dostatečném předstihu.
Poslední akcí, která proběhne do podzimu bude vybudování nového
bezdrátového rozhlasu. Po jeho zprovoznění dojde k obnově hlášení
místního rozhlasu. Ten bude mít i funkci sirény, která bude nově využívána
i hasiči a bude zavedena pravidelná zkouška sirén vždy v první středu v
měsíci. To jsou akce plánované do podzimu 2022.
Ještě jednou přeji všem klidně prožité léto.
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Daniela Fialová

Bezdrátový rozhlas
Po rekonstrukci hlavní větve osvětlení v obci bylo přistoupeno i k rekonstrukci
obecního rozhlasu. Ačkoli jsme si téměř všichni zvykli na sms zprávy, což
považují za výhodu zejména pracující občané, obnovení „klasického“ hlášení
místního rozhlasu tento informační kanál doplní. Důležitá je možnost napojení
rozhlasu na složky Integrovaného záchranného systému, kdy do systému má
přístup Hasičský záchranný sbor a občané tak mohou být včas informováni o
mimořádných událostech, jako jsou živelní pohromy, průmyslové či jiné
havárie, požáry a další situace. Rovněž budou probíhat pravidelné zkoušky
sirén, jak již bylo uvedeno výše.
Vzhledem k současným technickým možnostem bude realizován rozhlas bezdrátový. Bezdrátová ústředna
bude umístěna na obecním úřadě, vysílaný signál budou přijímat přijímače umístěné na sloupech
veřejného osvětlení spolu s reproduktory. Celý systém je zálohován akumulátory a funguje i při výpadku
elektrického proudu.
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Autobusová doprava do nákupního centra Olympia
Autobus do Albertu v Olympii odjíždí každý pátek v 9 hod ze zastávky u OÚ nebo ze zastávky u č.p. 90.
Návrat zpět do Popovic je nejpozději v 11 hodin.
Zatím je doprava objednána do 22. 7. 2022, o dalším provozu bude rozhodnuto dle zájmu občanů.

Senior TAXI - nová služba občanům v rámci ORP Židlochovice
Od pondělí 4. 7. bude spuštěn provoz nové služby Senior TAXI. Tato služba je určena pro občany ze
správního obvodu ORP Židlochovice, kteří již dovršili 65 let. Do správního obvodu ORP Židlochovice spadají
obce Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav,
Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice,
Vojkovice, Žabčice, Žatčany a samozřejmě Židlochovice. K využívání služby je nutné pořídit si průkazku
Senior TAXI. Tu Vám vydají pracovníci Komunitního centra Židlochovice na adrese Legionářská 950,
Židlochovice. Průkazky jsou vydávány v pracovní dny od 8:00 do 13:00. Při vydání průkazky je nutné
prokázat se občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Senior TAXI můžete využít za libovolným
účelem - ať již jde o cestu za rodinou, přáteli, na úřady, k lékaři, nebo na nákup, avšak pouze v rámci
Správního obvodu ORP Židlochovice (viz. seznam obcí výše). Za jednu jízdu zaplatíte 20Kč, platit budete
přímo ve voze řidiči Senior TAXI. Vystoupení z auta (k lékaři, na nákup, návštěvu), je považováno za
přerušení jízdy. Při cestě zpět tedy opět zaplatíte 20 Kč. Cestu je nutné domluvit si den předem na
telefonním čísle Senior TAXI 737 303 005. Pro domluvu volejte v pracovní dny v čase provozu služby, tj.
od 7:00 do 16:00. Pokud svoji cestu nedomluvíte den předem, budete přepraveni pouze, pokud to dovolí
aktuální kapacita. Službu můžete využít i při cestě za hranice správního obvodu ORP Židlochovice, avšak
za hranicemi ORP Židlochovice zaplatíte již standardní taxu TAXI služby. Pro zájemce o podrobnější
informace proběhne v úterý, 19. 7. Od 18:00 představení služby pro veřejnost a média v Komunitním
centru Židlochovice.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do obecního zastupitelstva proběhnou v pátek 23.9. a v sobotu 24.9.2022.
Volební místnost v sále místní hospody bude otevřena:
V pátek 23.9. od 14 do 22 hod
V sobotu 24.9. od 8 do 14 hod

Oprava cesty do Rajhradu

Odchyt toulavých psů

Ve třetím červencovém týdnu proběhne oprava
cesty do Rajhradu na katastru města Rajhradu, tj. od
,,třeťáku“ po první dům v Rajhradě. Paralelně
proběhne i základní oprava v Popovicích. O
případném omezení provozu Vás budeme včas
informovat.

V případě, že se po obci potuluje
neznámý pes je možno volat odchytovou
službu Městské policie Židlochovice,
tel. 604 290 319
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Poděkování účastníkům akce „Ukliďme Popovice“
30. dubna proběhla akce „Ukliďme Popovice“, již čtvrtým rokem organizovaná v rámci celostátní akce
„Ukliďme Česko“. Sestava dobrovolníků je stálá, opět pomohli i členové Mysliveckého spolku RajhradPopovice-Holasice.

I přes existenci sběrných dvorů, zpětného odběru
použitého zboží a další možnosti, se někteří „lidé“
zbavují odpadu pohozením v přírodě.

Realita úklidu – pytle plné odpadků – plechovky,
PET lahve… Komu se asi nechtělo je dát do koše?

Kam s ním?
Opravdu nečekejte Nerudův fejeton. Ta otázka mě napadla, když se v kontejneru na bioodpad objevila dřevěná
paleta. Původní vlastník si ji po sms výzvě odvezl. Nicméně bychom rádi upozornili občany na to, že do kontejneru
na bioodpad patří: rostlinné zbytky ze zahrady, tj. např. posečená tráva, větve, ale ne materiál obsahující kov,
plast a jiné biologicky nerozložitelné složky.
Dále prosíme občany, aby odpad vyhazovali do nádob určených pro daný druh (sklo nepatří do plastů), při
vyhazování papírových obalů či plastů do velkoobjemových kontejnerů tyto materiály co nejvíce sešlapali
a v případě, že je kontejner plný, neponechávali odpad volně, ale vyčkali na vyprázdnění kontejnerů.

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“.
1) Výpis ze zápisu ze 28. zasedání Zastupitelstva obce Popovice konaného dne 23.6.2022
a. Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2021
b. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ ve
výši 39.469,- Kč.
c. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení bezdrátového rozhlasu.
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d. Zastupitelstvo projednalo a vybralo dodavatele bezdrátového rozhlasu společnost
EMPEMONT s.r.o. s cenovou nabídkou 360.737,- Kč včetně DPH.
e. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 6 smlouvy 6398102503 se Správou železnic, státní
organizace (Původní smlouva je uzavřena v roce 2001. Jedná se o nájem pozemku při
příchodu na nádraží směrem od obce - pozemek p.č. 325 k.ú. Popovice u Rajhradu –
celkem obec zaplatí 3.864 Kč za rok).
f. Zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu s JMK, na dotaci ve výši 250.000,- Kč na akci „ Rozšíření
veřejného osvětlení“

g. Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na „Rozšíření veřejného osvětlení“.

ANKETA
Odběr tištěného zpravodaje obce Popovice
Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji, mnozí z občanů využívají zejména elektronickou verzi
Zpravodaje obce Popovice, tento výtisk by měl být posledním, který dostanou do schránky všichni.
Prosíme občany, kteří se ještě nepřihlásili a mají zájem dále dostávat tištěný zpravodaj do schránky, aby
vyplnili anketní lístek a vhodili jej do schránky na obecním úřadu do 15.8. 2022
Děkujeme

Chci i nadále dostávat tištěný zpravodaj.
Jméno:……………………………………………………………………………………………………………………………
Č.p.: ……………………………………………….…
Počet výtisků: ……………………….……………….. (v případě, že v domě bydlí více rodin a každá požaduje svůj výtisk)
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