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Zahájení nového školního roku bude 4. září
Pomalu, ale jistě se blíží konec letních
prázdnin, kdy jsme si vychutnali tropické léto, ale i chvilky přicházejícího
podzimního počasí. Užijte si poslední
chvilky prázdnin, odpočiňte si a naberte elán do nového školního roku.
V základním vzdělávání nastává jedna
velká změna, a to, že už od 3. třídy se
naši žáčci budou učit povinně cizí jazyk
( angličtinu ).
Stejně jako v minulých školních letech
Vám chceme tu část vzdělávací zpříjemňovat mimoškolní činností, v níž kromě
kroužků se zaměřením na počítače,

tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu chceme také zachovat, popř. rozšířit
spolupráci společných akcí s rodiči. Ale
uvítáme i zájem rodičů předat své zkušenosti i v jiných oborech lidské činnosti, které by naše žáky zaujali a pobavili.
V tomto novém školním roce přibude ve škole počet žáků, protože do
Základní školy v Podolí odešlo 9 žáků
a do první třídy přibude celkem 16
žáků. Celkový počet by měl být 45 žáků,
čímž odpadne škole řada problémů,
které vznikají menším počtem žáků ve
třídách a školách.

Základní škola
1.třída - 8, 00 hod. slavnostní zahájení
na Obecním úřadě v Popovicích. Potom
přesun do školy, kde budete seznámeni
s ostatními organizačními záležitostmi
školy. Aktovky s sebou.
2+ 3. třída - 8, 15 hod. v Základní škole
Popovice. Není potřeba si brát žádné
věci.
Mateřská škola - 6, 45 hod.
O zahájení školního roku, popřípadě
změny, budete včas informováni na
plakátcích a v hlášení obecního úřadu.
Mgr. Vít Černý, ředitel školy

Obnova památek v naší obci
V celkovém dění v obci zůstává komise
pro památky a historii poněkud neznámá.
Při realizaci desítek záměrů obce je komise
v pozadí událostí a připravuje se se vší zodpovědností na plnění budoucích úkolů.
Je to dáno tím, že v okolním regionu podobná organizační složka, která by se touto činností zabývala, pravděpodobně není, a tak
bylo třeba hledat vlastní cestu za poznáním.
Péče o památky je oblastí vysoce odbornou, která vyžaduje zvládnutí problematiky restaurátorských průzkumů, znalosti
materiálů a speciálních technologií. Dále je
třeba kontaktovat odborníky v dané profesi,

Změny v ZŠ Podolí

vypracovat ke každé památce dokumentaci
a průběžně aktualizovat její technický stav.
V případě potřeby navrhnout opatření.
Dnes je možno konstatovat, že komise je
dobře připravena plnit úkoly, které jí byly
v zastupitelstvu svěřeny.
V letošním roce bude provedena obnova
Dolního kříže (u fary). V příštím roce se
předpokládá obnova Horního kříže a Památníku 1. sv. války. Všechny tyto památky
byly dlouhodobě neudržovány a zaslouží
si naší pozornosti. Svou datací 1862, 1866
a 1924 se řadí mezi nejstarší památky v obci.
V restaurátorském průzkumu Dolního kříže

je uvedeno : „Na kříži byla nalezena řada
drobných ulomených částí, které způsobily
mechanické zásahy. Spárování je místy vypadlé.“
Na vysvětlenou uvádím: označené závady
byly převážně způsobeny stavěním žebřů
při zdobení památky. Navíc samotný kříž
s korpusem Krista je uvolněn v čepu, což
způsobuje jeho výkyvy. I tato závada má stejnou příčinu. Je třeba konstatovat, že obnova
kříže nebude levnou záležitostí. Bude proto
nutno respektovat nařízení, které zakazuje
jakékoliv přistavování žebřů a zdobení této
kulturní památky.
Pokračování na str. 2

První utkání proti Medlovicím

K 31. 7. 2006 se vzdal funkce ředitele
Základní školy v Podolí Mgr. Vlastimil
Kamrla. Na tuto funkci bude v nejbližší
době vypsáno řádné výběrové řízení.
Do doby jmenování nového ředitele
bude tuto funkci zastávat Mgr. Martina
Kozelková. Vyučovací hodiny žáků čtvrté
a páté třídy budou v následujícím školním roce spojeny například při výtvarné
výchově, tělesné výchově a hudební
výchově. Hlavní předměty, jako je například jazyk český, jazyk anglický a matematika, budou probíhat pro žáky těchto
tříd odděleně. Informační schůzka rodičů žáků školy se uskuteční ve středu
6. září 2006 v Základní škole v Podolí od
16.00 hodin.
Ženský popovický fotbal měl svou premiéru v Medlovicích. Další informace se dočtete na str. 4.

Jak to vidím
Napsal mi po internetu brácha Franty
z Podšup. Má mne rád, fandí mi, ale zase se
nepodepsal. Jeho dopis jsem přečetl na posledním zastupitelstvu a odpověděl jsem.
Pokud nechodíte na zastupitelstvo,
a proč tam chodit, když je vše napsáno
v Popolistech, tak Vám odpovím i zde. Vaše
podněty budou určitě zajímat i ostatní
spoluobčany.
Doufám, že jste si mezitím neukroutil hlavu. Mylně se domníváte, že jsem členem
strany Zelených a o víkendech se chodím
přivazovat na chladící věže Temelína. Více
než 10 let pracuji a pomáhám neziskovému sektoru a s tím jsou spojeny ekologické aktivity. Jsem nezávislým expertem
a soudním znalcem v oblasti nebezpečných odpadů, a hlavně elektroodpadu.
První Váš dotaz se týkal motorkářů. Máte
pravdu, že jsem podpořil naše motorkáře. Je lepší, když budou jezdit tady, než
po Bukovině. Zatím nikomu neublížili
a máme spolu dohodu, že pokud si občané
z přilehlé zástavby budou stěžovat, tak
tuto činnost ukončíme.
Skutečnost, že některý při projíždění kolem Vás záměrně přidá plyn, je bohužel
vlastnost, která se vyskytuje v každém seskupení více lidí. Určitě znáte příběh z Bible
o Večeři Páně. Bylo pozváno 12 věrných
a někteří se chovali také špatně.
Dále Vás trápí nová lakovna. Problém
proměny vodárny v lakovnu jsem nevymyslel já ani obec. Budovu si od Vodáren
koupil soukromník a povolení po splnění
všech podmínek dostal od Městského
úřadu. Chápu Vaše obavy a pamatuji si,
jak v Mesitu byly po týdnu zanesené síta
a ﬁltry. A také si pamatuji, jak se za rohem
vypalovaly, a to se pak lakýrníci čabrali
v ředidlech. Tohle bývalo běžné ve všech
lakovnách před padesáti lety. Dnes se auta
lakují vodou ředitelnými barvami a objem
tzv. prostřiku je tak minimální, že určitě
překoná Vaše obavy. Navrhuji, pokud se
nestydíte přihlásit, domluvím pro mne
a Vás exkursi do lakovny a Vaše obavy se
určitě rozplynou.
Tak to vidíte, kromě této epizody a stovky
dalších příhod se toto horké léto vlastně
nic nestalo.
Příjemný zbytek prázdnin Vám přeje Váš
Jaroslav Brabec

Zveme Vás
Předhodová zábava
V sobotu 16. září jste srdečně zváni na
předhodovou zábavu se skupinou
GENERACE do KD Popovice.
Začínáme ve 20.00 hod.

Slovácké hody
Slovácké hody s právem v Popovicích
se konají 30. září a 1. října. Podrobnější
informace uvedeme v příštím vydání.

Na neplatiče exekutory?
Každý občan obce, na kterého podle
obecně závazné vyhlášky obce dopadá
povinnost zaplatit poplatek za odpady, je
povinen tak učinit. Co ale s těmi, kteří neplatí? Pak obec musí neuhrazené poplatky
vymáhat, přičemž nezaplacený poplatek,
nebo část poplatku, která nebyla zaplacena, může obec zvýšit až na trojnásobek.
Pokud poplatník svůj dluh neuhradí a ani
nemá zájem tuto situaci řešit, může celá
situace vyústit až v exekuci.

Obec má možnost poplatek prominout,
a to z tzv. odstranění tvrdosti. Ovšem
poplatník musí o prominutí uhrazení poplatku požádat.
Těm, kteří platí za likvidaci komunálního
odpadu dvakrát ročně, připomínáme, že
za odpad za II. pololetí bylo nutné zaplatit
do 31. července. Cena je 150,- Kč za jedno
pololetí za osobu. Děti do jednoho roku
a osoby starší osmdesáti let jsou od poplatku osvobozeny.

Čekají nás další volby
Uplynulo teprve pár týdnů od posledních
voleb a už se před námi rýsují další. Tentokrát půjde o volby do zastupitelstev obcí,
které nás čekají ve dnech 20. a 21. října 2006.
Obecní zastupitelstvo odhlasovalo na svém
posledním zasedání navýšení počtu zastupitelů ze sedmi na devět, což bude platné
právě od dalšího volebního období. Přesnější informace o průběhu voleb přineseme
v příštím vydání Popovských listů na přelomu září a října, už nyní však připomínáme
alespoň toto: Voličem je občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň v den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této

obci přihlášen k trvalému pobytu. Občan
České republiky se prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Občan jiného státu
se prokáže průkazem o povolení k pobytu.
V případě závažných, zejména zdravotních
důvodů může volič požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Obnova památek v naší obci
Dokončení ze str. 1

V tomto smyslu bude vypracována v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. § 9 odst.
3 obecně závazná vyhláška, která bude
poškození památky řešit právní cestou.
Uvedený zákon doslovně říká: Organizace
a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak,
aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu
kulturních památek nebo jejich prostředí
a neohrožovali zachování a vhodné spole-

čenské uplatnění kulturních památek.
Je to výzva ke spolupráci, výzva k Vám všem,
kterým záleží na tom, aby kulturní památky
přispívaly ke zvelebení naší obce. Zachovejme, co nám tu zanechaly generace našich předků. Je to otázka vztahu k tomuto
dědictví, které ve své podstatě tvoří to, co
nazýváme domovem, kam se budeme vždy
rádi vracet, jednou možná už jen ve svých
vzpomínkách.
Kočíř Zdeněk st., předseda komise

Stavební činnost v naší obci
Tak se již začalo bagrovat a míchačka se
točí. Připomeňme si hlavní změny, které promění naši obec. V době uzávěrky
Popovských listů se dokončuje oprava
chodníků v dolní části Popovic. V druhé
polovině srpna se začne s opravou izolace terasy nad přísálím kulturního domu
a následně se dokončí jeho interiér. Hody
již budou v novém prostředí. Do hodů by
mělo vzniknout několik parkovacích míst v
prostoru za kostelem formou tzv. zatravňovacích panelů. Nového chodníku se dočkají občané Haval. Po hodách je připravena
investiční akce v hodní části ulice Díly. Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků.

Do konce roku by se měly uskutečnit ještě
tyto akce:
-uzavření kontejnerů na odpad v dolní části
hřbitova. V nově vzniklém prostoru bude
i kompostiště na bioodpad. Dále se rozšíří
možnost parkování.
-na fotbalovém hřišti vzniknou 2 jímací
nádrže, které se budou testovat na vydatnost tzv. vteřinolitrů. Na základě naměřených výsledků se rozhodne o rozšíření
o vrtanou studnu.
Mezitím vším se uskuteční volby a nově
zvolení zástupci obce začnou připravovat
záměry na rok 2007.
Jaroslav Brabec

Pohádkový les se vydařil
10. června se na hřišti TJ uskutečnil dětský den. Podařilo se nám dát dohromady
Pohádkový les, který jsme už dlouho
plánovali. Počasí nám přálo, a tak si přišlo
zasoutěžit 90 dětí, některé i s rodiči. Na
trase, která vedla kolem rybníků, přes les
a zpátky do kabin TJ, jste mohli potkat
šašky, Šmoulíky, Mlynáře s vodníkem
a vílou, doktora Bolíto, Křemílka a Vochomůrku, perníkovou chaloupku, medvědy,
Rumcajse s Mankou, loupežníky, Karkulku,
Spidermana, čerty, Sněhurku, kočičky a na
závěr je čekali král s královnou. U každé

pohádkové zastávky je čekal úkol a sladká
dobrota. Také jízda na koni Matesovi byla
odměnou. Král s královnou rozdávali všem
dětem medaile na památku. Děti všechno
zvládly bezvadně, jen u čertů bylo některým ouvej, ale závěrečný špekáček to
všechno spravil. Všechno se vydařilo také
díky pomoci organizátorů z řad popovjánkových dětí a rodičů, mladých myslivců
a ostatních dobrovolníků. Výbor Klubu žen
všem moc děkuje za spolupráci a těší se na
další Pohádkový les.
Jana Bárová

Skládka a odpady
Skládka za školkou
Tento prostor nebyl nikdy schválen jako
oﬁciální skládka. Začalo se sem vozit po
rekultivaci skládky pod areálem zemědělského družstva.
V současné době byla srovnána pláň
a vytvořeny budoucí hrany ploch.
Do vyřešení zatrubnění žlebu mezi
Nevařilovým a Šimkovým a následné
příčné kanalizace se zavážení zastavuje.
Po dohodě s pracovníky OÚ je možné
zde uložit výkopovou zeminu s příměsí
drobných kamenů.

Místo soustřeďování stavebního
odpadu
Na ploše před velkými garážemi bývalé
střelnice se v současné době soustřeďuje veškerý stavební odpad. Jakmile
se plocha zaplní, přijede vibrační drtič,
který vytvoří ze suti jemnou nadrcenou
směs, která bude využitelná na opravy
dalších komunikací v okolí obce atd. Klíč
je po domluvě k dispozici na OÚ.

Sběrný dvůr na č. p. 23
Zde sbíráme veškerý další odpad
z Vašich domácností. Je otevřeno
každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Nebezpečný odpad
Pohádkový les se pro tento den stal domovem pro 40 pohádkových bytostí.

Pytlový sběr plastů
Ve druhém pololetí letošního roku budou
ﬁrmou RUMPOLD plasty sváženy v těchto
termínech: 25. září, 23. října, 6. listopadu a 18.
prosince.
Znovu připomínáme, že plasty musí být
uloženy ve žlutých pytlích Rumpoldu, které
v uvedeném termínu připravíte před Váš dům.
Dosud pracovníci Rumpoldu sbírali i jiné pytle
či igelitové tašky. To však již končí! Obecní úřad

již za likvidaci plastů neplatí fakturou tak, jako
dříve. Nyní platíme právě zakoupením pytle,
v jehož ceně se odráží náklady na zpracování
plastů v něm uložených. Plasty uložené jinak
pak vlastně Rumpold zpracovával zdarma.
Proto znovu upozorňujeme, že plasty přichystány pro jejich svoz jinak, než ve žlutých
pytlech Rumpoldu, již nebudou sbírány! Pytle
je možno zakoupit na OÚ za 10,- Kč/ks.

Mladí rybáři v akci
V sobotu dne 3.června se zúčastnili mladí
rybáři z Popovic juniorských rybářských závodů. Soutěž se konala na Kunovské tabuli
v Ostrožské Nové Vsi. I přes nepřízeň počasí
si naši junioři statečně počínali. Rybám
se na břeh moc nechtělo, ale byli to kluci
z Popovic, kteří vyhráli hodnotné ceny za
první a druhé místo. Chtěl bych touto ces-

tou poděkovat především jejich rodičům,
že své syny podporují v tomto pěkném
koníčku. Věříme, že se najde víc kluků
z Popovic, kteří budou chtít s rybařinou
začít. Rádi Vás přivítáme do našich řad. Informace na OÚ Popovice.
Malina Radomír a Baťka Ladislav
vedoucí Rybářského kroužku

Z červnového zasedání
Zastupitelé na posledním zasedání schválili:
-bez výhrad výsledek přezkoumání hospodaření a konečný účet obce Popovice za účetní
období 2005
-znění zápisu do kroniky obce Popovice za
rok 2005 a odměnu kronikáři p. J. Kolkovi,
Popovice čp. 48 - ve výši 6.000,- Kč
-poskytnutí příspěvku ve výši cca 10.000,- Kč
na náklady spojené s výrobou dvou infor-

mačních tabulí - Naučná stezka Popovické
rybníky, navrhovatelem a zpracovatelem
je Barbora Šnajdarová, Popovice čp. 159.
Náklady budou hrazeny proti řádným daňovým dokladům
-návrh zadání změny č. 2 územního plánu
sídelního útvaru Mistřice - Javorovec část
Javorovec, přičemž k navrženým změnám
nemá námitek.

Nebezpečný odpad, tj. televizory, ledničky, pneumatiky, akumulátory, zbytky
barev a ostatní elektroodpad sbíráme
v Popovicích 2x ročně. Vždy na jaře a na
podzim v čase, který včas zveřejňujeme na veřejných deskách, internetem,
v Popovských listech a rozhlasem. Letošní podzimní termín se uskuteční již ve
středu 6. září od 15.00 do 17.00 hodin.
Vážení spoluobčané, víc pro Vás již
nemůžeme udělat. Přes výše uvedené
možnosti přibyla na cestě v lese za střelnicí směrem na Mistřicko asi před šesti
týdny další hromádka. Někdy vyklopil
vlečku, zbytky tvárnic, obal od vyměněných dveří, kousky plastových parapetů
od čerstvě zazděného okna. Nebudu
chodit po dědině jako kontrolor. Naprostá většina z Vás již umí třídit a chová se
ekologicky, no a ti, co to tam vyklopili,
tentokrát měli štěstí, vyšlo to. Příště
to vyřeší mastná pokuta, snad.
Jaroslav Brabec

Příští zasedání
Příští zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční 8. září
v 19 hodin na Obecním úřadě
v Popovicích.

Společenská kronika naší obce
Občané, kteří v průběhu měsíců červenec a srpen oslaví, či již oslavili významná jubilea. Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.
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Macháčková Jarmila
Vavřiníková Marie
Vratislavská Anna
Šáchová Marie
Junaštíková Ivanka
Prajzová Marie
Vlachynská Anna
Piskáčová Marie
Pěchová Libuše
Bičanová Kristýna
Kaňovská Anna
Habáňová Anežka
Brabcová Růžena

16. 8. 1956
21. 8. 1956
6. 7. 1946
7. 7. 1946
18. 8. 1946
10. 7. 1936
26. 7. 1936
31. 8. 1936
25. 7. 1931
18. 8. 1931
21. 7. 1926
30. 7. 1923
16. 7. 1920

Podolská 194
Havale (ul. Osvobození) 64
1.máje 4
Dědina 18
Klince 7
Javorovská 133
Javorovská 10
Podolská 2
Klince 51
Klince 152
Klince 223
Javorovská 13
Osvobození 230

87 Hanáčková Marie
88 Švecová Anna

Osvobození 299
Dědina 37

Narození
10. 7. 2006 David Jakšík, Popovice č. p. 195
Rozloučili jsme se
3. 7. 2006 Kryštofová Emílie, 62 let, Popovice č. p. 309
11. 8. 2006 Havlíček Ladislav, 67 let, Popovice č. p. 21
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské
kronice, oznamte to sociální komisi nejpozději do příštího
zasedání obecního zastupitelstva, tedy do 8. 9. 2006.

První utkání proti Medlovicím
V sobotu dne 1. července se uskutečnilo
historicky první utkání ženského fotbalového týmu Popovic proti ženám Medlovic.
Utkání se hrálo v Medovicích a hned
od začátku se hrálo opravdu na plné pecky. Poločas skončil 0:2 pro popovické ženy.
Po skončení druhého poločasu ukazatel
skóre ukazoval stav 4:4, na řadu přišly tedy
pokutové kopy, které, jak se ukázalo, jsou
popovickou zbraní ženského fotbalového
týmu. Závěrečným kopem také došlo na
výměnu dresů, které také bylo pěknou
tečkou utkání popovických žen.
Za Popovice vstřelily branky tyto ženy: Kapitánka týmu Vlčnovská Hanka, Dufková

15. 7. 1919
15. 8. 1918

Blanka, Kryštofová Marcela, Gášlová Ilona.
Složení týmu: Hanáková D., Michelfeitová
Y., Vobořilová J., Kryštofová M., Bajajová
M., Vlčnovská H., Dufková B., Hubíková,
Kadlčíková M., Pavelková M., Nováková R.,
Gášlová I.
Realizační tým: Michelfeit, Hanák, Pobořil.
Na závěr chci poděkovat obecnímu úřadu
za mediální podporu, manželům a kamarádům, kteří zcela zdarma poskytli dopravu, a hlavně ženám za odvahu, a dalším,
které nás doplní v prvním ženském fotbalovém oddílu v Popovicích. Odvetný zápas
12. srpna na hřišti v Popovicích skončil 5:5.
Luboš Pobořil

V Podolí vítězí HKK
Popovice
Turnaj v malé kopané, který se uskutečnil 3.června 2006 pod záštitou starosty
obce Podolí Miroslava Křižky, pro sebe
ukořistil tým Popovjanů.
1. ročníku turnaje se zúčastnilo celkem
sedm mužstev, které se utkaly systémem
každý s každým. O konečném pořadí na
prvních třech místech se rozhodovalo
až v posledním utkání celého klání,
ve kterém se utkaly družstva Popovic
a Kovokonu. Remíza 1:1 určila pořadí :
1. HKK Popovice, 2. Maso Kovář,
3. Kovokon.
Sestava Popovic: Omelka, Tureček, Musil,
Tetera, Šácha, Škrášek, Kožík.

Graﬁko Cup získaly Popovice
V sobotu 8. července se uskutečnil ve Véskách tradiční turnaj v malé kopané. Úmorné vedro lákalo spíše na koupaliště, ale fotbalisté se vypořádali i s tímto protivníkem
a odehráli pěkné zápasy.
Turnaje se zúčastnilo 9 mužstev a hrálo se
ve dvou skupinách. V semiﬁnále se pozdější
celkový vítěz HKK Popovice utkal s mužstvem Kábl tým a výhrou 1:0 postoupil do
ﬁnále. Tady na sebe narazily dva nejsilnější

týmy : „Popovjané“ proti mužstvu TimBukToo 22 koučované Ladislavem Pochylým.
Vítězstvím 2:0 si Popovice zajistily putovní
pohár i pohár vítězů. Cenu pro brankáře si
odnesl Víťa Šesták a střelecem turnaje byl
vyhlášen Tomáš Tetera, oba z Popovic. No,
slušná úroda v tomto parném létě. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen po zásluze
Pavel Spišiak.
Za přípravu této akce pořadatelé zaslouží

jedničku dvakrát podtrženou. BRAVO
Véšťanští hoši!!!!
Sestava HKK Popovice : Šesták, Bičan, Hladný, Tureček, Omelka, Musil, Tetera, Dufka,
Kožík.
1. Popovice
- Vésky
1:0
- Hradčovice
2. Popovice
2:1
3. Popovice
- TimBukToo22 0:0
Semiﬁnále: Popovice - Kábl tým
1:0
Finále: Popovice
-- TimBukToo 22 2:0

Fotbal v Popovicích - ohlédnutí i poděkování
V neposlední době si čtenáři krajských
i okresních novin na sportovních stránkách
určitě všimli, že se tam téměř pravidelně objevuje vizitka TJ Popovice. Je však výhradně
spojena s titulkem: „Popovice vyhrály Český
pohár, Popovjané ovládli malou kopanou
na turnaji v Podolí, Popovice postupují z
prvního místa do okr. přeboru, dále pak
8.července ve Véskách - Tradiční Graﬁko
Cup získalo družstvo HKK Popovice“.
Co se to v těch Popovicích děje si určitě
klade otázku nejeden zasvěcený, ale i laik
co se fotbalu týká?!
Tady je odpověď. Kdysi, dávno tomu již,
trénoval naše fotbalisty pan Alois Jegla,

báječný člověk se zkušenostmi prvoligového
hráče, ale s citem i tvrdou rukou pro tuto hru,
kterou naučil generaci kluků Kaňovských, Bičanů, Malinů atd. a ti na něj dodnes vzpomínají
s úctou i respektem dnešních „padesátníků“.
Nyní se však tady jméno Jegla objevilo
v článcích a utkáních znovu. Je to syn pana
Jegly, Ladislav, trenér s kvaliﬁkací, ale hlavně
s mnohaletými zkušenostmi ligového hráče
naší nejvyšší fotbalové soutěže.
To on přišel do Popovic, kde si zrenovoval
rodný dům a uvolil se vzít kormidlo místního fotbalového mužstva. Ze základní třídy
přes okresní soutěž až do okresního přeboru
v jednom zátahu je ojedinělý úspěch nemno-

ha trenérů. Jak se dá přeložit španělské
přísloví „In solo Luche“ - jeden neznamená
nic - tak samozřejmě museli hráči respektovat jeho požadavky, tréninkové dávky,
ale i držet i partu a obětovat fotbalu určitě
o něco víc než dříve, kdy na trenérské lavičce seděli trenéři - obětavci.
Řád, který Ladislav Jegla vnesl do fotbalového oddílu, to je to pozitivní, že se
o popovické kopané může psát tak lehkým
a radostným perem.
Do sezony 2006-2007 přeji trenérovi,
hráčům i příznivcům popovického fotbalu
jen to dobré.
František Tureček
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