POPOVICE
_____________________________________________

Místní zpravodaj č. 1
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Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou
vám ze srdce přeje František Maxián, starosta

Přehled usnesení:
USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne 29.12.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 17. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. poskytnutí neinvestičních dotací Mysliveckému spolku Rajhrad – Popovice – Holasice ve

-2výši 20.000,- Kč a RYS Popovice ve výši 32.000,- Kč,
3. rozpočtové provizorium na rok 2017,
4. kalkulaci vodného na rok 2017, a to ve výši vodného 33,06 Kč/m3 včetně DPH,
5. uzavření přílohy č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozu kanalizace a ČOV Popovice uzavřenou
s firmou VAS, a. s. na rok 2017,
6. uzavření dodatku „Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/0500009/316001020/17“s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,
7. uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání s firmou VAS, a.s., Brno,
8. uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 25/03 uzavřené se Správou železniční dopravní
cesty, s. p.,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 16 ze dne 24.10.2016,
2. rozpočtové opatření č. 4/16 a 5/16,
3. zprávy kontrolního a finančního výboru.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.

Přehled vyprodukovaných odpadů v naší obci za období 2012-2016 (t)
Kategorizace odpadů
Směsný komunální odpad
Papírové a lepenkové
obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Snadno rozložitelné
motorové, převodové a
mazací oleje
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Absorbční činidla,
filtrační materiály, čistící
tkaniny
Rozpouštědla
Barvy, tiskařské barvy,
lepidla
Uliční smetky
Objemný odpad
Brzdové kapaliny
Vyřazené elektrické a
elektronické zařízení
Biologicky rozložitelný
odpad
Stavební materiály
obsahující azbest
Kovové obaly

2012/358* 2013/365* 2014/353* 2015/352* 2016/351* Celkem

40,05

55,15

59,75

48,28

66,00

269,22

4,04
3,32
0,42
2,30

4,01
2,97
0,38
1,80

3,92
3,07
0,39
2,59

3,62
3,66
0,23
5,12

3,75
4,51
0,55
6,23

19,33
17,53
1,97
18,04

0,08

0,03

0,00

0,05

0,02

0,18

0,07

0,05

0,03

0,03

0,08

0,25

0,04
0,05

0,02
0,40

0,03
0,06

0,02
0,10

0,04
0,10

0,15
0,71

0,25
4,92
7,35
0,00

0,73
0,00
4,94
0,00

0,33
1,98
5,84
0,01

0,64
0,00
4,98
0,00

0,28
0,00
5,38
0,00

2,23
6,90
28,49
0,01

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

1,88

4,95

3,26

10,09

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,24
0,00

0,00
0,32

0,24
0,32

* počet obyvatel

Ing. Jiří Bednář, místostarosta obce

-35 mýtů o třídění odpadu: Jakých chyb se v zájmu dobra dopouštíme?
Kam třeba se starým elektrem? Je třeba z plastových lahví odstranit víčka a z papírů kancelářské
sponky? Víte? Třídění někdy není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá a koluje o něm
množství mýtů.
Ačkoli je u nás třídění odpadu téměř samozřejmostí, lidé se ve snaze chránit přírodu dopouštění
chyb a leckdy si zbytečně přidělávají práci, například oddělováním víček od lahví či pečlivým
vymýváním kelímků. Jak se vyhnout nejčastějším pochybením a třídit správně? Vybrali jste 5
nejčastějších omylů v třídění odpadu.
Omyl číslo jedna
Drobné elektro patří do směsného odpadu. Kam vyhodit starý telefon, notebook, elektronickou
hračku či žehličku? Do červeného kontejneru Asekol. Při rozkladu spotřebičů na skládce totiž
dochází k úniku nebezpečných látek, naproti tomu spotřebiče vhozené do červených kontejnerů
putují přímo na speciální linku, kde se bezpečně rozeberou a až z 90 procent zrecyklují. (pozn. red.
V naší obci řešíme 2x ročně mobilním svozem nebezpečných odpadů).
Omyl číslo dvě
Ruličky od toaletního papíru nebo papírové obaly od vajíček jsou sice vyrobeny z papíru, ale
materiál byl už tolikrát recyklován, že další zpracování už není možné. Vyhoďte jej proto do
směsného odpadu nebo do nádoby na bioodpad. Do klasické popelnice patří i posmrkané či jinak
znečištěné papírové kapesníky, z čistě z hygienických důvodů. Totéž platí i pro dětské pleny.
Omyl číslo tři
Tuba od zubní pasty a obaly od brambůrků automaticky patří do plastů? Jen málokdo ví, že obaly
od zubních past nejsou zcela plastové. V tubě se ukrývá vrstvička hliníku, a tak by neměla skončit
v kontejneru na plasty, ale ve směsném odpadu. Dojedli jste poslední brambůrek a chystáte se obal
vyhodit do žlutého kontejneru? Prohlédněte si vnitřní stranu obalu. Pokud je stříbrná, zpozorněte a
zkontrolujte, zda má na obalu symbol trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP. Pokud ano, můžete jej
bez obav vyhodit do plastů. Pokud ne, patří do směsného odpadu.
Omyl číslo čtyři
Rozbilo se vám zrcadlo? Na první pohled se zdá, že střepy patří do kontejneru na sklo, opak je ale
pravdou. Stejně jako v případě obalu od zubní pasty totiž obsahuje vrstvu kovu, takže by mělo
putovat do směsného odpadu nebo sběrného dvora.
Omyl číslo pět
Rozšířený mýtus, že plastové lahve je třeba před vhozením do plastů zbavit víček, je mylný.
Uzávěry a etikety není nutné od lahví oddělovat, odstraňují se až následně při drcení a praní
materiálu. Stejně tak není nezbytné odstraňovat z papírů kancelářské kovové svorky. V papírnách je
z papíru vyndají magnetické separátory. Rozšířená je také fáma o nutnosti vymývání kelímků od
jogurtů, margarínů či pomazánek. Plast se po dotřídění a rozdrcení pere a přitom se zbaví zbytků
potravin a nečistot. Zběžným vypláchnutím kelímku ale určitě nic nezkazíte.
Ludmila Benešová
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INFORMACE PRO OBČANY:
1. Hospodaření v roce 2016 a schválený rozpočet na rok 2017
NÁZEV

HOSPODAŘENÍ ROZPOČET NA
V ROCE 2016
ROK 2017

PŘÍJMY
pol. 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
pol. 1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
pol. 1121 – Daň z příjmů právnických osob
pol. 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce
pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty
pol. 1340 – Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
pol. 1341 – Poplatek ze psů
po. 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
pol. 1381 - Daň z hazardních her
pol. 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP
pool. 1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
pol. 1361 – Správní poplatky
pol. 1511 – Daň z nemovitostí
pol. 2460 – Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
pol. 4111 - Neinvet. Přij. Transfery z všeob. pokl. Správy stát.
rozpočtu
pol. 4112 - Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotč.
vztah.
§ 2119 pol. 1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za
geologické práce
§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
§ 2122 pol. 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
§ 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin
§ 2310 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí
§ 2310 pol. 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého
majetku
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
§ 3349 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
§ 3412 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3613 pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí
§ 3613 – Nebytové hospodářství

729 380,11
180 216,25
80 857,11
835 539,65
122 360,00
1 531 446,46
142 584,00
11 163,00
0,00
0,00
15 673,36
286 799,33
400,00
152 937,25
16 800,00

750 000,00
200 000,00
85 000,00
850 000,00
91 800,00
1 600 000,00
150 000,00
12 000,00
1 000,00
300 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
190 000,00
16 800,00

18 000,00

0,00

64 500,00

67 500,00

2 527,00

2 600,00

2 196,00

3 000,00

23 000,00

33 000,00

11 368,00

10 000,00

335 085,00

350 000,00

0,00

500,00

0,00

1 000,00

8 260,00

10 000,00

36 000,00

36 000,00

-5§ 3631 pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad
§ 3631 - Veřejné osvětlení
§ 3639 pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků
§ 3639 pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
§ 3722 pol. 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za
účelem prodeje)
§3722 pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3725 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§ 6171 pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků
§ 6171 pol. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí
§ 6171 pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
§ 6171 – Činnost místní správy
§ 6310 pol. 2141 – Příjmy z úroků
§ 6310 pol. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
§ 1037 - Celospolečenská funkce lesů
§ 2141 - Vnitřní obchod
§ 2212 – Silnice
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2292 - Dopravní obslužnost
§ 2310 – Pitná voda
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
§ 2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí
§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§ 3399 – Ostatní záležitost kultury, církví
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
§ 3613 – Nebytové hospodářství
§ 3631 – Veřejné osvětlení
§3636 - Územní rozvoj
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
§ 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§4329- Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

2 778,00

0,00

30 680,00
0,00

30 600,00
10 000,00

1 020,00
12 150,00

5 000,00
0,00

44 049,00

45 000,00

820,00
1 000,00

3 000,00
2 000,00

7 454,04
509,86
0,00

0,00
1 000,00
5 000,00

4 707 553,42

4 866 800,00

20 000,00
1 652,00
2 138 395,17
12 705,00
17 600,00
11 368,00
579 708,00
9 000,00
31 000,00

20 000,00
1 700,00
200 000,00
50 000,00
17 600,00
10 000,00
1 000 000,00
12 000,00
32 000,00

0,00
0,00
86 322,00
39 142,00
15 000,00
14 292,00
3 000,00
390 465,00
80 597,00
5 280,00
6 341,00
9 631,00
135 063,00
44 799,00
435 356,51
1 765,00

5 500,00
500,00
120 000,00
30 000,00
20 000,00
30 000,00
8 000,00
50 000,00
150 000,00
5 300,00
30 000,00
20 000,00
150 000,00
50 000,00
700 000,00
1 800,00

-6§ 4351 - Osobní asistence, pečovat. Služba a podpora samostat.
bydlení
§ 5212 - Ochrana obyvatelstva
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
§ 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
§ 6171 – Činnost místní správy
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
§ 6399 - Ostatní finanční operace
§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let
§ 6409 -Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE CELKEM

38 544,00
0,00
10 000,00
12 575,00
393 268,00
639 520,73
7 439,80
12 755,00
122 360,00
15 875,00
854,00
5 341 673,21

0,00
15 900,00
10 000,00
0,00
450 000,00
1 538 100,00
10 000,00
12 800,00
91 800,00
23 800,00
0,00
4 866 800,00

2. V letošním roce se v naší obci v Tříkrálové sbírce vybralo 9.401,- Kč.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše diecézní
Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii
sbírky.

Přehled koledování:
Diecéze nebo
arcidiecéze
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
- Oblastní charita Blansko
- Oblastní charita Břeclav
- Oblastní charita Hodonín
- Oblastní charita Jihlava
- Oblastní charita Rajhrad
- Oblastní charita Tišnov
- Oblastní charita Třebíč
- Oblastní charita Žďár nad
Sázavou
- Oblastní charita Znojmo
- Služby Brno (dříve OCH
Brno)
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská
Koleda celkem
Tříkrálový koncert
Celkem

Počet evid.
pokladniček
5 323
1 584
4 751
413
510
644
403
622
327
485

Počet úředně
Počet úředně
rozpečetěných Aktuální výnos
rozpečetěných
pokladniček
[Kč]
pokladniček
[%]
5 323
100,0% 25 905 804 Kč
1 584
100,0%
6 020 522 Kč
4 751
100,0% 23 732 751 Kč
413
100,0%
1 957 596 Kč
510
100,0%
2 704 340 Kč
644
100,0%
2 845 421 Kč
403
100,0%
1 616 495 Kč
622
100,0%
3 670 140 Kč
327
100,0%
1 462 197 Kč
485
100,0%
2 416 865 Kč

493

493

100,0%

3 058 807 Kč

485

485

100,0%

2 016 318 Kč

369

369

100,0%

1 984 572 Kč

1 602
3 842
914
2 905
1 122
22 043
42 810 DMS

1 602
3 842
914
2 905
1 122
22 043

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6 086 896 Kč
15 032 310 Kč
2 349 405 Kč
15 682 874 Kč
4 407 799 Kč
99 218 361 Kč
1 220 085 Kč
100 438 446 Kč
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3. Oznamujeme Vám, že mobilní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu se
uskuteční od 7.4.do 9.4. 2017. Jeden kontejner bude přistaven na parkovišti před obecním
úřadem a druhý na parkovišti u hřiště.
.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je organická hmota, která v sobě váže spousty
živin. Tuto hmotu je možné ve formě kompostu navracet zpět do půdy.
Patří do něj větve stromů, přírodní neupravené dřevo, listí, tráva, slupky a zbytky z ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zbytky zeminy, hlína z květináčů, spadané
ovoce, piliny atd.
Do kontejneru nepatří:
Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhelný popel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, plasty, sáčky z vysavače, pleny a všechny další
biologicky nerozložitelné odpady.

4.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
MOBILNÍ SVOZ ODPADU

29. dubna 2017
proběhne na níže uvedeném stanovišti pravidelný mobilní svoz odpadu.
odpad
nebezpečný
velkoobjemný

od
8:00
8:00

do
10:00
10:00

Obec
Popovice
Popovice

Stanoviště
U Hospody
U Hospody

technika
valník
Kont.30m3

NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat:
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat:
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky…atd.
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény…atd.
Spotřebitelská zařízení: Televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia..atd.)
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony..atd.
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje… atd.
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky… atd.
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5. SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 28.4. – 30.4.2017 bude přistaven na parkovišti před obecním úřadem kontejner na železný
šrot firmy REMET.

6.

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Seznam věcí ke sběru ošacení:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
Použitelné i poškozené
- trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile, tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
- zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky,
kabelky
Domácí textil:
použitelný i poškozený
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky (minimálně 1m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený
- záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené
- rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách, aby se
neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je potřeba
dobře zabalit
Knihy:
Věci, které vzít nemůžeme
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
lyže a lyžáky

-9Sbírka se uskuteční :
pondělí
12.6.2017
úterý
13.6.2017
středa
14.6.2017
místo: Obecní úřad Popovice
dne:

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

18.00 – 20.00

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

7.

Zápis dětí do MŠ Rajhrad,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace pro školní rok
2017/2018
Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018.

 Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí a
lékařské potvrzení) si rodiče vyzvednou ve středu dne 3. května 2017 od
8,00 do 11,45 hodin a od 12,15 do 16 hodin v kanceláři ředitelky MŠ
Husova 509, Rajhrad nebo si je stáhnout ze stránek mateřské školy
http://msrajhrad.webnode.cz/.
 K zápisu do MŠ se zákonný zástupce dostaví spolu s přihlašovaným
dítětem a vyplněnou žádostí o přijetí včetně potvrzení lékaře - pediatra o
zdravotním stavu dítěte a jeho očkování ve středu 10. května 2017 nebo ve
čtvrtek 11. května 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin
v kanceláři ředitelky školy Husova 509, Rajhrad. Kromě vyplněné žádosti
rodiče předloží i rodný list dítěte a občanský průkaz.
 Dne 24. května 2017 od 9,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat

v MŠ Husova 509, Rajhrad ve středu dne 7. června 2017 nebo ve čtvrtek 8.
června 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin. Pokud si rodiče
rozhodnutí osobně nevyzvednou, bude rozhodnutí odesláno poštou do vlastních rukou.
Dne 7. června 2017 bude v MŠ na nástěnce u ředitelny zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným
registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií
projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok
2017/2018 jsou zveřejněna na http://msrajhrad.webnode.cz/. a v MŠ.
V Rajhradě dne 15. února 2017
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8.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2017/2018
Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 překročí počet volných míst a kapacitu maximálního počtu dětí
stanovenou v mateřské škole.
Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“).
Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí :
1) děti, které dosáhnou k 31.8.2017 5 let (včetně dětí s odkladem školní docházky), mají trvalý
pobyt v Rajhradě (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)
2) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které k 31. 8. 2017 dovrší 4 let věku, mají
trvalý pobyt v Rajhradě, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ
3) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2017 a
mají trvalý pobyt v Rajhradě, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do
MŠ
4) děti, které děti, které dosáhnou k 31.8.2017 5 let (včetně dětí s odkladem školní docházky),
mají trvalý pobyt v Popovicích (povinné předškolní vzdělávání - § 34 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb.)
5) děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2017, které k 31. 12. 2017 dovrší 3 let věku, mají
trvalý pobyt v Popovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ
6) děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 5 (např. s pozdějším nástupem do MŠ; nemající
trvalé bydliště v Rajhradě nebo Popovicích, které do 31. 12. 2017 nedovrší tří let věku ap.)
Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kriteria podle data narození.
Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kriteria č.1
po kriterium č. 6 a v rámci každého kriteria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě
shodného dne narození pořadí určuje los.
Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný
školní rok.
Žádosti k přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně MŠ Husova 509, Rajhrad ve
středu dne 3. 5. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin nebo si je stáhnout ze stránek
mateřské školy http://msrajhrad.webnode.cz/.
Vyplněné žádosti k přijetí včetně potvrzení lékaře rodiče předají v MŠ Rajhrad, Husova 509
ve středu 10. 5. 2017 a ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.
Rozhodnutí se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ Rajhrad, Husova 509 ve středu 7. 6.
2017 a ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.
Téhož dne bude v MŠ zveřejněný seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j.
po kterým je žádost o přijetí zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče.
V Rajhradě dne 9. února 2017
Bc. Hana Hrdličková
ředitelka školy
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9. Portál RegionŽidlochovicko.cz už 6 let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend?
Na webovém portálu www.RegionZidlochovicko.cz najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionŽidlochovicko.cz je v provozu od roku 2011 a postupně se z něj stal největší informační web v
regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a
proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Židlochovicku. Firmy a
personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na
www.regionzidlochovicko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v
přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.regionzidlochovicko.cz/kalendar-akci/.
Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např.
Knihovnou Rajhrad či Infocentrem Židlochovice. Píšeme o Židlochovicku pro Židlochovicko.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ, SPORT
Z činnosti SK Popovice:
Výsledky vánočních turnajů :
Děti ( organizovali Jiří Drahoš a Petra Schwarzová )
Šipky :
1. Nikola Schwarzová
2. Ondřej Drahoš
3. Adélka Bělunková
Celkem se zúčastnilo 19 dětí.

stolní tenis:
1. Vítek Veverka
2. Ondřej Drahoš
3. Lukáš Kroupa
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Šipky muži :
1. Marek Šeda
Stolní tenis muži:
1. Róbert Kafka

2. Jiří Drahoš

3. Ondřej Drahoš

Důležité :
Valná hromada ( schůze ) tenistů SK Popovice se bude konat v pátek 31.3.2017 v 19.00
v naší hospůdce. Doneste sebou peníze na členský příspěvek ( 700,- Kč ).
Stručný program schůze :
- Vyhodnocení roku 2015
- Zpráva o hospodaření
- Volby výkonného výboru
- Nová pravidla provozování kurtů
- Plán na rok 2016
- Diskuze
Podle počasí budou navazovat brigády v sobotu 1.4.2017, případně neděle 8.4.2017,
nebo tak jak se dohodneme.
za SK Popovice
Jiří Drahoš, předseda
Z činnosti RYS Popovice:

- 13 RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY NA TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V SOBOTU 6. KVĚTNA 2017
ZAČATEK V 6.00 hod.
UKONČENÍ VE 13.00 hod.
V PRŮBĚHU ZÁVODŮ SE BUDOU PŘIPRAVOVAT RYBÍ SPECIALITY, KLOBÁSA A
CIGÁRA
Z UDÍRNY, PIVO JAKO KŘEN.
Předprodej místenek bude zahájen 1.4.2017 u pana Jaromíra Zajíce, tel. 604 469 697
RYBÁŘSKÝ SPOLEK POPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI do 15 let NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
KTERÉ SE KONAJÍ V NEDĚLI
7. KVĚTNA 2017
ZAČATEK V 7.00 hod.
UKONČENÍ V 11.00 hod.
Soutěžit se bude o hodnotné ceny, vše za podpory Obce Popovice.
Pro všechny účastníky závodu a hosty bude připraveno občerstvení.

PETRŮV ZDAR

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho okolí. Proto je
dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená
oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná
doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních
pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seniory vyzvedne
v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní
vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.

- 14 Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci
projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné
terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se
projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku
a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena,
mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se
zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani
nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit.
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a
současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených klientů, kteří
využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa
Hycla – projekt medbus.
Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800, E-mail: brno@medbus.cz, Web: www.medbus.cz

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném
pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí
jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské
dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná
praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů,
jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho
dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv.
mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro
účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a
v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého
potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají
kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace
v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková

- 15 +420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních
věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
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