Popovice
Místní zpravodaj č. 3

říjen 2020

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
zdravím vás po prázdninách. Poslední prázdninový den proběhlo po 13 měsících
předání zmodernizované ČOV, kterou jste měli možnost navštívit v rámci dne
otevřených dveří 24. září. Musím ocenit vyčerpávající a velmi poutavý výklad
technologa Vodárenské spol. p. Klimeše, který prováděl skupinky zájemců o
prohlídku. Na začátku září proběhl i odložený Dětský den, který byl uspořádán v
spolupráci se spol. KTS Ekologie s.r.o. a děti (i dospělí) si mohli vyzkoušet popelářský
vůz jak v kabině, tak i ovládání výsypu popelnice. Při obou těchto akcích nám
mimořádně přálo počasí. Co nám ale nepřeje je aktuální epidemiologická situace, a
tak jsme se rozhodli zrušit plánované akce na podzim a zimu (tj. předvánoční
setkání seniorů, předvánoční tvoření o první adventní neděli). V případě zlepšení
situace bychom akce organizovali operativně, příp. bychom setkání seniorů
uspořádali v létě ve venkovních prostorách, stejně jako akci pro děti. Příprava hodů
zatím pokračuje, jak se dočtete v příspěvku Fr. Brhela. Z preventivních důvodů
nebude v provozu sauna, nejsme schopni zabezpečit opatření požadovaná státem.
Zatím jediná akce, která se pravděpodobně uskuteční je lampionový průvod a
rozsvěcování vánočních stromů o první adventní neděli. Tak doufám, že se aspoň
tady ve zdraví potkáme a popřejeme si osobně hezké Vánoce.
Klidný podzim přeje
Daniela Fialová
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Volby 2.-3.10.2020, příp. II. Kolo senátních voleb 9.-10.10. 2020
Volební místnost je umístěna v sále hospody, Popovice 12. Prosím dodržujte nařízená hygienická opatření.
Přenosnou volební urnu je možno objednat na tel. 604 484 483 nebo 733 642 598, příp. přímo ve volební
místnosti. Je určena pro občany se špatnou pohyblivostí, není určena pro občany s infekčním nebo respiračním
onemocněním a v karanténě. Tito občané mohou volit za určitých podmínek. Mohou využít drive-in před
vstupem do areálu Brněnského výstaviště, příp. si objednat zvláštní přenosnou schránku. Telefonní čísla
k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky:
541651130 od 23.9. do 1.10. 2020
541652252 od 23.9. do 1.10.2020
541 651 156 od 25.9. do 1.10.2020 nejlépe v tomto čase:
ST
8:00 – 16:00
ÚT, ČT 8:00 – 15:00
PÁ
8:00 – 14:00
Hlásit zájem volit do zvláštní přenosné volební schránky lze na výše uvedených telefonních číslech nejpozději
do 1.10.2020 do 20:00.
Občané s nařízenou karanténou a onemocněním COVID-19 se nemohou zúčastnit voleb ve volební místnosti
v Popovicích, volební komise bude mít seznam těchto osob a hlasování jim nebude umožněno.
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Pálení zahradního odpadu
Podzim je obdobím, kdy uklízíte zahrady a řešíte otázku kam se zahradním odpadem. Kromě možnosti využití
kontejneru na biologický odpad lze za určitých podmínek zahradní odpad spalovat. Není tedy nutno čekat
do večerních či nočních hodin v domnění, že jde o činnost zakázanou. Nechceme pálení svazovat vyhláškami
a stanovovat dny v týdnu a denní dobu, kdy lze zahradní odpad pálit, proto berte ohled na ostatní spoluobčany
a pálení přizpůsobte např. směru větru a ostatním podmínkám.
Přinášíme i několik užitečných informací z Hasičského záchranného sboru, tak, jak je uvádí kpt. Mgr. Nicole
Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR, https://www.hzscr.cz/clanek/vypalovani-travyversus-paleni-zahradniho-odpadu.aspx :
„Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek
stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a
další) a za podmínek stanovených vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti
dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit
územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit
další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto
osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
•
•
•

velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu (zeminu),
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
spalováním pověřena.“

Jak ohlašovat pálení v Jihomoravském kraji?
Internetovým formulářem:
• https://paleni.izscr.cz
• Nikdy se neohlašuje na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
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Ukliďme svět – Ukliďme Česko v Popovicích
V sobotu 19. září se i Popovice připojili
k celostátní akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko,
jejímž hlavním organizátorem je Český svaz
ochránců přírody. Akce byla v Popovicích
organizována podruhé.
Uklízelo 21 dobrovolníků. Největší zastoupení
měli členové Mysliveckého spolku, kterých se
zúčastnilo čtrnáct, a to nejen povovských.

Úklid by nebyl možný bez mechanizace. Stejně jako loni nám pomohla firma VÁCLAV KUBÍK & spol. s.r.o.
poskytnutím traktoru s nakladačem a vysokozdvižného vozíku. Traktor s vlekem přivezli i myslivci. Obec zajistila
dva velkoobjemové kontejnery na odvoz sesbíraného odpadu.
Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za práci, kterou nedělali jen pro sebe, ale i pro ostatní
spoluobčany!
Termín jarního úklidu je celorepublikově plánován na 27. března 2021. Připojíte se?

Eva Hrudová

Svatomartinské hody v Popovicích
Vážení a milí spoluobčané,
před asi dvěma měsíci vznikla mezi mnou a mými vrstevníky odvážná myšlenka, totiž vzkřísit a uspořádat
v listopadu svatomartinské popovické hody. V posledních dnech a týdnech však přibývají opatření, která se
samozřejmě dotýkají i naší milované obce. Není proto divu, že se musíme hodů i jiných hromadných akcí
v Popovicích vzdát...nebo ne?
Po menší diskusi jsme se rozhodli v přípravách pokračovat. Riziko známe, hody proběhnout nemusí. Chceme
však mít vše připravené, aby ve chvíli, kdy na začátku listopadu dostaneme od paní starostky zelenou, Vás
budeme moci pozvat na popovické hody, kde si společně s Vámi zatančíme, zazpíváme a celou akci si radostně
užijeme.
Za popovickou chasu, František Brhel

Přihlášení dítěte do Dětské skupiny
Popovice
Dětská skupina Popovice, která je v provozu od
ledna 2020 je stále plně obsazena (plně obsazena
byla již od února 2020), v současné době ji
navštěvuje 10 dětí z Popovic.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě
navštěvovalo ve školním roce 2020/2021
Dětskou skupinu, aby napsali na e-mail:
ds@obecpopovice.cz do 31.5.2021.

Změna provozní doby pošty Rajhrad od 1.10.2020
Pondělí

10:00-12:00

13:00-18:00

Úterý

8:00-12:00

13:00-16:00

Středa

10:00-12:00

13:00-18:00

Čtvrtek

8:00-12:00

13:00-16:00

Pátek

8:00-12:00

13:00-16:00
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DERATIZACE
Oznamujeme Vám, že v období od 1. 10. do 15. 10. 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.

Od 1. ledna vstupuje v platnost novela vodního zákona ̶ jak se týká občanů?
V roce 2018 byl schválen zákon 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Občanů se týká zejména změna v § 38 odstavci 8. Platnost tohoto odstavce je od 1.1.2021! Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních
vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která
odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
Občanům, kteří nejsou připojeni na kanalizační síť, z tohoto plyne povinnost buď se připojit ke kanalizaci,
vybudovat bezodtokovou jímku nebo řešit likvidaci odpadní vody jiným adekvátním způsobem (např.
odvozem odpadních vod). Další možností je vybudování domovní čistírny odpadních vod.
Povinnost vlastníka jímky podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1.1.2019,
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let se vztahuje na dobu ode
dne 1.1.2021.
Tuto kontrolu v naší obci bude od 1.1. 2021 vykonávat Odbor životního prostředí a stavební úřad Městského
úřadu Židlochovice.
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

Kontejnery na sběr velkoobjemového
odpadu a železného šrotu budou
přistaveny
17.-18. 10. 2020 k hospodě
Prosíme občany, kteří mají větší než
běžné množství těchto odpadů, aby si
zajistili kontejnery vlastní.
Elektroodpad a baterie lze odevzdávat na
Obecním úřadu v pondělí od 18-20 hod.

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.

4

