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Starostuv úvodník

V polovině ledna letošního roku jsme se ocitli v hledáčku
novinářů. Celé sobotní dopoledne 16. ledna obec křižoval
štáb České televize, nahrával i živě vysílal reportáže o tom, že
Popovice a Podolí budou očkovat seniory starší 80 let proti nemoci COVID-19 prostřednictvím mobilního očkovacího týmu
přímo v obcích. Poněkud jsme se tím vymykali situaci, která
při spuštění očkování napříč republikou panovala, což neuniklo pozornosti médií. Zveřejňované informace vyvolaly většinou kladné reakce, které oceňovaly
snahu pomoct seniorům. Negativně
lidé reagovali velice
zřídka, spíš kvůli
nepochopení nebo
celkové frustraci, aktuálně přiživené dalšími zmatky kolem
začátku
očkování
a nedostatku vakcín.
Tak jak se to vlastně
všechno semlelo…
Rozhodnutí o očkování
zájemců
z řad seniorů starších osmdesáti let
přímo v Popovicích,
bylo vyústěním několika událostí, které
se rychle seběhly bě- 
hem několika dnů. Nejprve to bylo středeční zveřejnění prvních informací vlády k narychlo spouštěnému „závodu o termín očkování“, kterého se měli senioři účastnit prostřednictvím
elektronického registračního systému. Vzniklo k tomu několik
propagačních letáků, které instruovaly, co dělat v případě potíží při registraci. Letáky nám ve čtvrtek e-mailem zaslal krizový štáb. Na vědomí k nim přiložil i dopis hejtmana Zlínského
kraje. V něm hejtman žádal praktické lékaře o spolupráci při
očkování v ordinacích a přislíbil jim na to potřebný materiál
i vakcíny. Právě tato informace byla klíčová pro situaci, která
přišla vzápětí. Ambulance MEDICAL PLUS, v čele s paní doktorkou Dokoupilovou z Podolí, se totiž strategie hejtmana
„vakcína jde za lidmi“ chopila s energií sobě vlastní a posunula
ji ještě o kousek dál - oslovila obecní úřady v Podolí a v Popovicích s nabídkou spolupráce na pilotním projektu očkování
seniorů přímo v obcích. Pro tento účel sestavila vlastní mobilní očkovací tým a u krajského úřadu rezervovala přislíbené
vakcíny. Měli jsme se rozhodnout, zda se pustit do spoluorganizace očkování vlastními silami. Kývli jsme. Ještě ve čtvrtek
Jitka Nováková obešla všech padesát seniorů a od zájemců
sebrala potřebná data pro vyplnění registračních údajů. Data
jsme ten večer připravili tak, aby bylo možné je v pátek ráno,

kdy „závod“ startoval, přehledně zadávat do registru. Navzdory několika výpadkům systému se to v průběhu pátku
celé překvapivě podařilo. Po zmiňovaném mediálně rušném
víkendu, opět za přítomnosti televizních štábů a zástupu novinářů, pak v pondělí 18. ledna očkování první dávkou zdárně
proběhlo. Kvůli třeskutému mrazu dokonce přímo v jednotlivých domácnostech a ne na bývalém zdravotním středisku, jak jsme původně plánovali. Tam se očkovalo až druhou
dávkou o tři týdny později. Počasí
sice opět nepřálo,
ale i přes ledovku a sníh všichni
cestu na středisko
i zpět absolvovali
zdárně a bez úrazu. I v tomto směru
jsme se našim seniorům snažili být
nápomocni a těm,
kteří neměli možnost se na místo
očkování bezpečně
dopravit ze vzdálenějších částí obce
zajišťoval dopravu
Bronislav Švec.
Z bezprostředních
zkušeností
Foto: Dana Štěpánová mohu tvrdit, že
v porovnání s převozem seniorů do očkovacího centra, které
jsme si také vyzkoušeli, je pro obec naší velikosti komunitní
vakcinace mobilním týmem v místě bydliště, včetně související organizace a nezbytné administrativy, nejenom rychlejší,
ale vůči samotným seniorům také ohleduplnější. Uvidíme, jak
získané poznatky z tohoto pilotního projektu krajský úřad využije při ladění strategie pro další průběh očkování. Tedy, pokud bude dostatečné množství vakcín. Zatím, tak jako všichni
ostatní, se potýká s jejím nedostatkem. Osobně jsem každopádně rád za to, že se nám v rámci dostupných možností podařilo rychle a efektivně udělat maximum v ochraně proti covidu u těch nejzranitelnějších. Patří za to dík všem, kteří se o to
přičinili.
Bohužel, stejně jako před rokem je náš život stále podřizován
boji s pandemií. Tehdy jsem na tomto místě psal o přesvědčení,
že to zvládneme, a že z toho třeba vyjdeme jako lepší společnost. Věřit v to nepřestávám. Jenom asi ještě nepřišel ten správný čas a máme se toho o sobě dozvědět mnohem víc. Nevzdávejme to. Ptačí cvrlikání už zimu zahání, jaro dělá pokusy a mezi
těmi všemi psími výkaly vystrkuje krokusy. Tak hlavu vzhůru, ale
zase opatrně, ať do něčeho nešlápnete. Pejskaři, uklízejte si prosím po svých miláčcích! Děkujeme.
Martin Slováček
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Poplatky
za domovní
odpad a za psa
Poplatek pro rok 2021 za svoz komunálního odpadu 500,- Kč za osobu
a poplatek za psa 100,- Kč lze uhradit
od 1. 2. do 31. 5. a to nejlépe bankovním
převodem na účet č. 8627721/0100 s variabilním symbolem shodným s číslem
domu, případně pak v úřední dny hotově na obecním úřadě.

Termíny svozu
odpadů
1. pololetí 2021

Popelnice:
3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.,
12.5., 26.5., 9.6., 23.6.
Plasty:
4.3., 1.4., 13.5., 10.6.
Papír:
12. 4., 7.6.
Svoz nebezpečného odpadu
14. 3.
Sběrná místa nebezpečného odpadu:
- u horního kříže
- u čp. 23 (u ZŠ)
- ul. 1. máje
Nebezpečný odpad: Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje a tuky,
barvy, lepidla, léčiva, autobaterie a pneumatiky bez disků.
Při tomto svozu neodevzdávejte: Monitory, televizory, rádia, počítače, chladničky, mrazáky a další elektrospotřebiče,
baterie a monočlánky, žárovky a zářivky
– tento odpad máte možnost odevzdat
na sběrném místě.

Sběrné místo ve dvoře čp. 23
(naproti ZŠ)
Provozní doba:
sobota 9 - 12 hod.
pondělí 16 - 17 hod.

Místní knihovna

Místní knihovna je z nařízení vlády
prozatím uzavřena, ale i nadále je
možné se telefonicky objednat k výpůjčce či vrácení knih.
Marta Andrýsková, tel. 605 982 610
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Poslední zasedání roku 2020 se uskutečnilo 16. prosince v sále kulturního domu.
Zastupitelé se opět sešli v plném počtu, odsouhlasili program zasedání a projednali
tyto záležitosti:
1. Dodatek ke smlouvě o dílo se spoluautorem publikace
S PhDr. Romanou Habartovou byla
uzavřena smlouva o dílo na zpracování textu do monografie obce vydávané
k 800. výročí první písemné zmínky o Popovicích a to v rozsahu 20 normostran.
Dodaný text, který byl použitý do publikace, představuje rozsah 30 normostran.
Zastupitelstvo obce schválilo 21. 10. 2019
svým usnesením č. 2019/05/6 uzavření
smluv s kolektivem autorů v celkové výši
odměn 48 tis. Kč. a 24. 6. 2020 usnesením
č. 2020/03/1 navýšení částky za honoráře
s kolektivem autorů o 1.500 Kč a uzavření dodatku s PhDr. Blankou Rašticovou.
Zastupitelé takto schválili i navýšení honoráře o 3.000,- Kč a uzavření dodatku
ke smlouvě s PhDr. Habartovou.
2. Plán inventarizace majetku obce
Ke každoročním povinnostem obce
při uzavírání hospodaření účetního roku
patří provedení fyzické i účetní inventury majetku. Zastupitelé za tímto účelem
schválili plán inventarizace majetku obce
za rok 2020, který předložila účetní obce.
3. Žádost o příspěvky z rozpočtu obce
na rok 2021
Konec roku se vyznačuje mimo jiné
i přípravou a schvalování rozpočtů na rok
příští. S tím souvisí i rozhodování zastupitelů o doručených žádostech o finanční podporu z rozpočtu obce, a to nejen
od místních organizací či spolků. Na tomto zasedání jich zastupitelstvo řešilo celkem 6.
a) Charita Uherské Hradiště žádá o dotaci na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro občany
Popovic v roce 2021. Na základě smlouvy
uzavřené mezi Charitou a Obcí Popovice
v r. 2014 o spolupráci při poskytování sociálních, zdravotních a návazných služeb
a na základě podkladů, které dokládají,
že v r. 2019 využilo služeb Charity 48 občanů naší obce, zastupitelé schválili poskytnutí částky 12.000 Kč z rozpočtu obce
na rok 2021. (Stejná částka byla Charitě
poskytnuta v roce 2019, naopak v roce
2020 Charita žádost nepodala, tedy příspěvek nebyl poskytnut)
b) PAHOP, Zdravotní ústav paliativní
a hospicové péče, z. ú. požádal o finanční
pomoc s pořízením zdravotních a kompenzačních pomůcek pro domácí hospic,
bez uvedení konkrétní částky. Dopis obsahoval orientační pořizovací ceny jednotlivých pomůcek, které hospic používá

při zajištění provozu. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5.000,- Kč.
c) Tělovýchovná jednota Družstevník
Popovice podala žádost o poskytnutí
dotace na zajištění pokrytí nákladů roku
2021 souvisejících s hlavní činností spolku, tj. na provoz, materiál, opravy, energie, cestovné a taky na potřebnou výměnu bojlerů) ve výši 150 tis. Kč. Obec místní
spolky dlouhodobě podporuje, i v tomto
případě zastupitelé příspěvek v požadované výši schválili.
d) Zastupitelstvo obce Popovice dále
schválilo poskytnutí příspěvku na dofinancování opravy věže kostela Panny
Marie Růžencové v Popovicích ve výši Kč
100.000 Kč. Stejnou částkou obec podpořila rekonstrukci věže kostela i v roce
2020.
e) Zastupitelé projednali a následně
schválili poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 20.000 Kč na pokrytí provozních
nákladů spojených s činností Mysliveckého spolku Bukovina. Tento spolek je soběstačný a o finanční podporu žádá spíše výjimečně, ale výpadek příjmů z akcí,
které tradičně pořádá, a které se v roce
2020 z důvodu nařízení vlády neuskutečnily, rozpočet spolku značně poznamenal
a z toho důvodu požádal Myslivecký spolek Obec o podporu své činnosti.
f) Český svaz včelařů, konkrétně ZO UH
ČSV zajišťuje pravidelné zdravotní ošetřování včelstev také na území naší obce,
podporuje mladé zájemce o včelaření i ty
stávající. Obec tuto činnost dlouhodobě
podporuje. Zastupitelstvo obce přijalo usnesení o poskytnutí částky ve výši
5.000 Kč, která bude využita na nákup léčiv či pomůcek k jejich aplikaci, plemenného materiálu pro ozdravení chovů v regionu či zdravotní monitoring včelstev.
4. Změna č. 9 rozpočtu obce pro rok
2020
Starosta předložil ke schválení návrh
Rozpočtového opatření č. 9/2020, který obsahuje navýšení daňových příjmů
(DPFO, DPH a daň z nemovitých věcí)
a nedaňových příjmů (kalendáře, pytle
na plasty, nájmy z hrobů), přijatých rozhodnutí o přidělení dotace (likvidace kůrovcové kalamity, oprava márnice, řešení
akustiky haly v Amfíku). Na straně výdajů
pak proúčtování dotací. Zastupitelé navrhované rozpočtové opatření schválili
beze změny.
Navýšení příjmů
796 900 Kč
Celkové příjmy po změně 17 927 550 Kč
Navýšení výdajů
390 300 Kč
Celkové výdaje po změně 31 991 800 Kč
5. Akční plán pro rok 2021
V souvislosti s návrhem rozpočtu obce
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na rok 2021 zpracovalo zastupitelstvo poskytnutí příspěvku neodsouhlasili.
rázovou náhradu v celkové výši 10 tis. Kč.
3. Záměr nabytí nemovitosti
obce Akční plán pro rok 2021 s výčtem
c) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
hlavních aktivit v nadcházejícím roce
Obecní úřad zveřejnil záměr na nabytí břemene na základě Smlouvy o smlouvě
a na tomto zasedání jej přijatým usnese- pozemku p. č. st. 244 o výměře 206 m2, budoucí - Uložení vedení NN na pozemním schválilo.
jehož součástí je stavba č. p. 183 (k. ú. Po- ku parc. č. 5024/3 v rámci stavby „Popo6. Rozpočet obce na rok 2021
povice u Uherského Hradiště). Vzhledem vice, Gass Road, příp. NN“. Přesný rozsah
Starosta předložil ke schválení návrh k tomu, že se jedná o lokalitu, kterou břemene vymezuje GP č. 700-895/2020,
rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet může obec využít k rozšíření přilehlého zhotovený firmou HD GEO, s.r.o. potvrzeje navržen jako schodkový, rozdíl může dětského hřiště o další prostranství slou- ný KÚ dne 20. 1. 2021. Jednorázová nábýt uhrazen z finančních prostředků, žící veřejnosti, zastupitelstvo obce schvá- hrada činí 2 tis. Kč, tak jak bylo sjednáno
které jsou na bankovních účtech, jejichž lilo koupi této nemovitosti za nabízenou ve Smlouvě č. 1030051603/002 o smloustav ke dni schvalování rozpočtu činí cenu 300.000 Kč a pověřilo starostu k dal- vě budoucí o zřízení věcného břemene.
6. Aktualizace Smlouvy o pod27 553 890,18 Kč. Hlavní výdajové položky rozpočtu mimo běžný Rozpočet obce pro rok 2021
mínkách napojení, o spolupráKč
provoz obce jsou uvedeny v Akč- PŘÍJMY
ci a součinnosti při realizaci PZ
12 700 000,- a o smlouvě budoucí nájemní
ním plánu. Návrh rozpočtu byl Daňové
zastupiteli schválen.
Předchozí zastupitelstvo obce
Nedaňové
600 000,7. Střednědobý výhled rozpoč- Přijaté transfery
629 100,- Popovice schválilo dne 26. 2. 2018
tu na období 2022 - 2023
usnesením č. 1/2018 uzavření
z toho:
V dalším bodu byl schválen
Pravidelná dotace ZK
238 800,- Smlouvy o podmínkách napojestřednědobý výhled rozpočtu
ní, o spolupráci a součinnosti při
Obnova márnice
139 800,na období 2022 - 2023. Ve výrealizaci plynárenského zařízení
Akustické vlastnosti Amfík hala
250 500,hledu se předpokládají realizace
a o smlouvě budoucí nájemní,
13 929 100,- která byla s GasNet, s.r.o. následinvestičních záměrů uvedených PŘÍJMY CELKEM
v Plánu rozvoje obce, pak by
se opět jednalo o sestavování
schodkových rozpočtů, krytých
finančními prostředky z minulých let, případně úvěrem.

ně dne 7. 3. 2018 také uzavřena.
Předmětem smlouvy se vymezuje
rozsah spolupráce a vzájemných
práv a povinností smluvních stran
v rámci rozšíření plynárenského
1 200 000,zařízení (PZ) do lokality Havaly
1 300 000,- (STL plynovod a přípojky 12 RD).
Dne 10. února se zastupitelé sešli
250 500,- Tato smlouva podle ustanovení
v sále kulturního domu k prvnímu
25 500 000,- v čl. VII odst. 4 zaniká dnem účinveřejnému zasedání roku 2021.
Po úvodním stanovení zapisova- 11 570 900,- nosti smlouvy o nájmu PZ, nejpoztele a ověřovatelů zápisu přikročili
ději však 31. 12. 2020. Z důvodu
FINANCOVÁNÍ
Kč
k projednání plánovaných bodů
zpoždění při odkupu částí pozemZdroje z minulých let
12 956 880,30
programu:
ků však PZ nebylo v plánovaném
Splátka úvěru
- 1 385 980,30 termínu vybudováno, nájemní
1. Výjimka z počtu žáků ZŠ
11 570 900 smlouva nebyla uzavřena a lhůta
Ve školním roce 2020/2021 je FINANCOVÁNÍ CELKEM
výuka v ZŠ Popovice organizovátak 31. 12. 2020 marně uplynula.
na do dvou tříd. V I. třídě (1., 2. a 3. ročník) šímu jednání vedoucímu k uzavření kup- V současné době se na povolení stavby
je 12 žáků, v II. třídě (4. ročník) je 8 žáků. ní smlouvy.
dál pracuje a jedním z požadavků je vyjáVe školách se dvěma třídami je vyhláš5. Věcná břemena na pozemcích dření provozovatele distribuční soustavy
kou MŠMT stanoven nejnižší průměrný ve vlastnictví obce
planu. Ten se k projektové dokumentaci
počet 12 žáků na jednu třídu. Výuku s poDále zastupitelé projednali a schválili vyjádří po aktualizaci uvedené smlouvy.
čty žáků ve třídách pod touto hranicí lze tři usnesení týkající se uložení sítí na růz- Zastupitelstvo schválilo uzavření aktualiřešit se souhlasem zřizovatele, který se ných pozemcích ve vlastnictví obce v k. zované smlouvy.
současně zaváže dofinancovat zvýšené ú. Popovice u Uh. Hradiště:
7. Změna č. 1 rozpočtu obce pro rok
mzdové výdaje na vzdělávací činnost
a) Uzavření Smlouvy o smlouvě bu- 2021
nad rámec stanovaný krajským normati- doucí o zřízení věcného břemene - UloStarosta předložil ke schválení návrh
vem. Zastupitelstvo obce v souvislosti se žení vedení NN na pozemku p. č. 1033/9 Rozpočtového opatření č. 1/2021, který
schvalováním rozpočtu obce na rok 2021 v souvislosti se stavbou skladovací haly zohledňuje schválenou dotaci na rekonposkytlo příspěvek pro ZŠ a MŠ Popovi- a kanceláří společnosti Pumpservis, s.r.o., strukci veřejného osvětlení. Změna rozce ve výši 1,2 mil. Kč, který tyto zvýšené která má nově stát ve výrobní zóně vedle počtu byla zastupiteli schválena.
výdaje už zohledňuje. Povolení výjimky autobazaru. Věcné břemeno bude zříze- Navýšení příjmů
934 700 Kč
formou usnesení zastupitelstva byl v tuto no úplatně za navrhovanou jednorázo- Celkové příjmy po změně 14 863 800 Kč
chvíli tedy formální, avšak nezbytný akt.
vou náhradu v celkové výši 1 tis. Kč.
Navýšení výdajů
0 Kč
2. Příspěvky z rozpočtu obce
b) Uzavření Smlouvy o smlouvě bu- Celkové výdaje po změně 25 500 000 Kč
Spolek AUDIOHELP Uherský Brod zaslal doucí o zřízení věcného břemene - Uloobecnímu úřadu prosbu o malý finanční žení vedení NN na pozemku p. č. 345/2
příspěvek na projekt poradenského stře- v souvislosti se stavbou rodinného domu
diska pro sluchově postižené v Uherském Kavkových v lokalitě pod hřbitovem. JedDalší zasedání zastupitelstva
Brodě na rok 2021. Činnost je zaměřena ná se o trasu podél hlavní cesty u parkoobce Popovice
na bezplatnou osvětu a pomoc sluchově viště u hřbitova. Věcné břemeno bude
se uskuteční 14. dubna 2021
postiženým. V tomto případě zastupitelé zřízeno úplatně za navrhovanou jedno-

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
z toho:
ZŠ a MŠ popovice
Amfík Bukovina Popovice
Akustické vlastnosti hala amfík
VÝDAJE CELKEM
saldo rozpočtu

Kč
10 500 000,15 000 000,-

3

Popovské listy

Zprávičky z naší školičky
Projektové vyučování

Konečně jsme se dočkali: přišla skutečná zima. Také jsme se
na ni pořádně v hodinách připravovali. Ve výtvarné výchově
a pracovních činnostech jsme kreslili, vyráběli, venku bobovali.
V hodinách českého jazyka a prvouky jsme se učili poznávat stopy, seznámili se s životem našich nejznámějších lesních
živočichů. Své znalosti jsme si potom prověřili v projektovém
dnu ZVÍŘATA V ZIMĚ – STOPY ZVÍŘAT. Žáci 2. a 3. ročníku si pro
své mladší spolužáky, naše prváčky, připravili pásmo o životě
zvířat v zimě, společně poznávali stopy, kreslili obrázky se zimní tématikou. Všem se společná práce dařila a zalíbila natolik,
že se děti rozhodly připravit si další projektový den. Téma jsme
zvolili LIDSKÉ TĚLO.
Opět jsme hledali v encyklopediích zajímavosti o našem
těle, kreslili, vyráběli. Sestavili jsme kostru z roliček papíru,
vytvořili funkční modely jednotlivých částí lidského těla jako
jsou např. trávicí, dýchací a vylučovací soustava. Vyrobili jsme

si také model plic tak, aby nám fungoval. Společně s prváčky
jsme vše vyzkoušeli, měřili svůj tep, poznávali hmatem jednotlivé předměty, rozeznávali čichem různé vůně. Nakonec jsme
si vysvětlili, co našemu tělu prospívá, jaké potraviny jsou zdravé a které už méně, přestože nám tolik chutnají. Pomohli nám
naši kamarádi – Bacilek a Vitamínek. Všem se projektový den
líbil a dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací.
Na jaro plánujeme mimo jiné projekt Sejeme a sázíme s využitím loňských dřevěných truhlíků, které na nás čekají z minulého školního roku nevyužité na školním dvorku. Chtěli
bychom poprosit nejen rodičovskou veřejnost o výpomoc
s upevňováním folií do těchto zhotovených velkých truhlíků.
Taky bychom přivítali pár starých cihel, ze kterých plánujeme
zhotovit před školou bylinkovou spirálu. Plánů je hodně, ale
ručičky dětí jsou malé. Za případnou jakoukoli pomoc předem
děkujeme.
Za pedagogický sbor Mgr. I. E. Hendrychová

a Ing. Jana Horonyová

Co je nového ve školní družině?

Milí rodiče, na úvod bychom vám chtěli poděkovat za přízeň v minulém
pololetí. Obzvláště děkujeme za návštěvu Vánočního
jarmarku. Díky vaší štědrosti jsme za naše keramické
výrobky utržili 3000,- Kč.
Tyto prostředky bychom
rádi investovali do zakoupení šicího stroje. Protože
rádi tvoříme nejenom keramiku, ale věnujeme se
i dalším výtvarným a pracovním činnostem, bude
šicí stroj naším velkým pomocníkem. A jaké jsou další novinky v naší družině?
Díky omezeným možnostem činností i počtu dětí, jsme samozřejmě museli zrušit spoustu akcí, ale snažíme se zabavit,
jak to jenom jde. Děti se neustále zdokonalují a zkoušejí nové
techniky, např. vyrobily zajímavé keramické dárky na svátek
svatého Valentýna – hlavně krásná skleněná a glazovaná srdíčka, andělíčky aj. A nejenom keramické výrobky, ale také
4

,,valentýnky“ – valentýnská přáníčka, vypichované
látkové věnečky, srdíčka
z čajových sáčků, pletené
ozdoby a další dárečky.
V ,,zimní šicí dílně“ se nám
podařili krásní sněhuláci.
No a díky sněhové nadílce jsme mohli alespoň
trochu pobývat venku, postavit sněhové stavby, sněhuláky, bobovat a obdivovat ledovou krásu, kterou
nám příroda letos vytvořila.
A určitě nebudeme zahálet! Již jsme zahájili přípravu na Velikonoce, čekají
nás Velikonoční dílny, tvoření výrobků na Velikonoční jarmark,
papírové odpoledne, budeme sázet kytičky i zeleninu, vyrábět
velikonoční dekorace atd. Doufáme, že se přijdete opět podívat na náš jarmark! Pokud to půjde, tak bychom vás rádi pozvali i na Velikonoční dílny, to se určitě včas dozvíte.
Přejeme vám hodně zdraví a doufáme, že se brzy uvidíme
u nás ve školní družině! 
Dagmar Vašíčková
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Pro zpestření šedivých dnů i pro pobavení Vám
přinášíme společenskou hru „Po stopách Franty Popovjana“, kterou můžete hrát doma nebo si za příznivého počasí vyrazit na procházku a trasu absolvovat ve skutečnosti. Můžete
se projít po okolí obce, přitom
však nepřekročit její hranice,
jak je po nás v současné době
požadováno.
Stolní hra: Uprostřed tohoto zpravodaje najdete hrací plán. Hrát můžete v libovolném počtu hráčů jakéhokoliv věku. Ke hře
potřebujete pouze figurky z „člobrda“ (každý
hráč jednu) a hrací kostku. Cílem je co nejrychleji projít trasu od bodu A do bodu Z.
Hráč hází kostkou a postupuje podle počtu
bodů. Pokud hodí šestku, nasadí si figurku
na políčko A, hodí znovu a postoupí podle počtu
bodů na kostce. Pokud se během hry zastaví na políčku
označeném písmenem, postupuje podle legendy umístěné vedle mapy. V této hře se nevyhazuje! Pokud se
stane, že hráč se svou figurkou zastaví na políčku, kde
už je figurka protihráče, vrátí se o jedno pole zpět, aby
dodržel nařízený rozestup. Vyhrává ten, kdo první dorazí

na políčko Z. Pravidla si samozřejmě můžete upravit,
případně doplnit o další veselé úkoly a záludnosti.
Venkovní hra: Vyrazte s dětmi nebo
i sami na procházku a zkuste projít stejnou
trasu, jako je na hracím plánku. Pokud
chcete získat diplom a drobnou odměnu, musíte splnit tyto úkoly:
1. V jednom dnu projít alespoň
část trasy a navštívit alespoň 3
místa označená na mapě písmeny B - zastávka v dolní části
obce(vývěska OÚ), C - Kříž Salvator, D - Hruška, E - Štočky, H - Amfík,
J - Lagův kříž, K - PopoBar.
2. U každého z těchto míst bude
umístěn úkol, který máte splnit.
3. Z tohoto místa pořiďte „selfíčko“
- jako důkaz, že jste právě VY byli právě TADY a v TENTO den.
4. Fotky i s řešením úkolů a také uvedením Vaší
adresy pak pošlete nejpozději do 30. 4. 2021 na mail:
popovjanek@seznam.cz. Pro vyzvednutí odměny Vás
budeme kontaktovat.
Přejeme Vám příjemnou zábavu!

Dřevo po demolici konírny

Pokud máte zájem o dřevo z demolice bývalé konírny v areálu družstva, oznamte
to prosím na obecním úřadě. Po domluvě si jej můžete bezplatně zpracovat a odvézt. Současně upozorňujeme, že toto místo neslouží k odkládání jakéhokoli dalšího
odpadu, jak se někteří domnívají. Pokud se potřebujete zbavit nepotřebného nábytku, dejte si s tím prosím tu práci, rozeberte jej a odvezte na sběrné místo na třiadvacítku. Děkujeme.

Pomocník při hledání práce

Na webových stránkách obce jsme nově umístili
banner „Nabídky práce v okolí – Volná místa“, přes
který se dostanete na stránku s nabídkami práce
v okolí 30 km. Pracovní nabídky na portálu Živé obce
jsou zveřejňovány ve spolupráci s Úřadem práce.
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Srandohled

Vinšuju vám dobrý deň v tejto všelijakej
době. Vypadá to, že dobře už bylo, ale ...
Člověk má pud sebezáchovy (většinú)
a v rámci toho puzení si na všeckém
zlém hledá aj neco dobrého a z katastrof
vymýšlá nejlepší vtipy... Máme zakázané
se spolu potkávat, chodit na výlety, máme
zakázané zpívat, ale nikdo nám nemože
zakázat úsměv a pozitývní myšléní (aj dyž:
s tú pozitivitú opatrno!). Jak sa říká: Veselo
mosí byt, aj dyby mrzlo a na chleba nebylo!
No a nedávno mrzlo fest. A takových patnáct stupňú pod nulú je parádní teplota
pro vyčištění mražáku. V tom našem už
to vypadalo jak v ledovém království.
Žádné veliké zásoby nedělám, tož sem
lehko obsah mrazáku vyskládala do dvúch šuplíků a vynésla na dvůr. Ředitelkú
na něm je naša Mája, celým ménem Mája
von Olšovec. Je to starší dáma, ale fest
zvědavá a furt hladná, na to sem nesměla
zapomnět! Mražené kotlety, kuřecí řízky
a čtvrtky, kosti na polévku a játra - to byl
jeden šuplík, který sem přikryla druhým
s mraženú zeleninú a dvúma balíčkama
mraženého masa pro psa. Celé sem to
překryla starú dekú, aby to vydrželo zmrzlé
a taky to nedráždilo Máju. Chodila kolem
s výrazem, že ju to vůbec nezajímá. Potřebovala sem jít do obchodu. Eště chvílu sem
přes okno pozorovala, lesti se Mája nesnaží
k masu dostat, ale ta spokojeně ležela pod
pergolú a přivřenýma očima sledovala
súsedového kocúra. Po návratu z obchodu
sem ukludila nákup a na mrazák si ani nezpomněla. Až po nejaké době sem letmým
pohledem z okna uviděla našu „madam“
jak s hlavú hrdě vztyčenú nese v hubě cosi
zabalené v sáčku. Zařvala sem na ňu a vyběhla na dvůr, abych zjistila škody. Deku
z šuplíků si naša hvězda zdělala tak, jak
dyby vybalovala mimino z plének. Potom
asi otestovala čuchem balíčky ze zeleninú,
aby vyhodnotila, že to néni nic pro ňu. Bez
povšimnutí nechala taky balíčky s nápisem
„pro Máju“, asi s vědomím, že ty jí nikdo
nesní. Potom, nevím jak, ale tak, aby sa nic
nevysypalo, stáhla horní šuplík a ze spodního si vybírala asi podle ceny a čerstvosti.
Zmizela kotleta, játra aj kuřecí prsa. Balíček
kuřecích čtvrtek už nestačila skovat. Kromě
cárů igelitu sem na dvoře nic jiného nenašla. Za pár dní sem šla pokludit pozděj než
dycky. Vidím Máju, jak si z dobře ukrytých
zásob pochutnává na kotletce. Polkla sem
na prázdno a na oběd udělala krupicu.
Pevné nervy, hodně zdravíčka a eště víc
dobré nálady přeje Vaša Nováčka
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A

start u OÚ

B

Máš domluvenou exkurzi
v pálenici
(okruh po šrafovaných políčkách)

C

U kříže Salvátor nabereš vítr
do plachet - házíš ještě jednou
a postoupíš o dvojnásobek bodů

D

U hrušky se opéká, dáš si taky špekáček
- 1kolo nehraješ

E

U Štočků na posedu číhá
myslivec na divočáka,
rychle pryč - postoupíš
o 5 políček vpřed

F

Pod JZD jsi zapadnul do
bláta - 1 kolo nehraješ

G

Jdeš se projít po Amfíku
a dáš si kávičku - 2 kola
nehraješ

H

Rozhodl ses vyšlápnout
si ještě na Rovninu
(okruh po šrafovaných políčkách)

I

Zadržela tě katastrální covidová stráž!
Překročil jsi hranice obce a jsi zadržen,
hra pro tebe končí!

J

Trápí tě žízeň, zajdeš se
napít ke kapličce - 1 kolo nehraješ

K

Na OÚ jsi vstoupil bez
roušky! Celou trasu musíš absolvovat ještě
jednou!!!

Z

Gratulujeme! Jsi v cíli.
Teď si můžeš celou trasu hry projít i ve
skutečnosti. Za splnění úkolů tě čeká odměna
(viz str. 5)
7
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Jak jsme hospodařili s odpady v roce 2020
a co se chystá od roku 2022
Rostou výdaje i množství odpadu

Loni, oproti roku 2019, produkce odpadu a výdaje na jeho likvidaci vzrostly. Celkově jsme na odpadové hospodářství vydali přes
983 tisíc korun, což je navýšení zhruba o 140 tisíc. Množství směsného odpadu na jednoho obyvatele dosáhlo 252 kg za rok, tedy
asi o 13 kg víc než v roce 2019 a dostalo se takřka zpět na úroveň
roku 2018. U vytříděných složek odpadu se čísla významně nezměnila. Téměř stoprocentní nárůst doznalo množství vyvezené
suti na sběrný dvůr.

Konec skládkování

Do jaké míry meziroční navýšení množství směsného odpadu zapříčinil koronavirus a do jaké neochota občanů změnit své
návyky při produkci a třídění odpadů, se dá těžko odhadovat.
Ať tak či onak, s ohledem na změny v oblasti skládkování, které
od letošního roku začínají platit, to není příliš radostné zjištění.
O to náročnější bude snižovat množství odpadu v popelnicích.
Do roku 2030, kdy má být jeho skládkování konec, totiž budeme
moci předávat k likvidaci pouze jeho nezbytné minimum, tzv.
zbytkový odpad. Donutit nás k tomu má postupné navyšování
poplatku za skládkování, který do té doby bude sankcionovat
nadměrnou produkci, tzv. využitelný odpad. Hranici mezi zbytkovým a využitelným odpadem stanovuje hmotnostní limit.
Jak jsou poplatky a limity nastaveny, vidíte v tabulce na str. 9.
Do hmotnostního limitu budeme platit poplatek za zbytkový
odpad, za množství nad limit pak poplatek za využitelný odpad.
Na rok 2021 je celkový limit za obec stanoven na 205,8 t, do tohoto množství budeme platit 500 Kč za tunu, za každou další tunu
pak už 800 Kč. Pro představu, celkové množství tohoto odpadu
v roce 2020 bylo 258,62 tun. Jak také můžete vidět, v dalších letech se rozdíly mezi jednotlivými druhy poplatků zvětšují. Jestli
tyto horentní sumy za skládkování platit nechceme, nezbývá než
množství odpadu snižovat.

Kolik čeho bylo?

Hmotnostní zastoupení
odpadů (t)
Kolik čehojednotlivých
bylo?

Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů komunálního odpadu (t)

Dřevo;
12,2

Hřbitov;
9,6

Nebezpečný
odpad; 3,2

Bioodpad;
17,7
Papír;
5,6

Objemný
odpad; 38,0

Plast;
10,8
Sklo;
13,3

Stavební suť;
109,0

Popelnice;
220,7

Kolik co stálo?

Zastoupení jednotlivých
Kolik coodpadů
stálo? na celkových
Zastoupení jednotlivých
odpadů
výdajích (Kč)
za jejich likvidaci (Kč)
výdajích za
jejichnalikvidaci
Hřbitov;
30 523

Dřevo;
25 988

Nebezpečný
odpad; 32 712

Objemný
odpad;
110 555

Bioodpad;
30 771
Papír;
33 634
Plast;
105 012

Finanční motivace

Jak se toho budeme snažit dosáhnout v praxi? Legislativa zavádí nový způsob stanovení poplatku, který k tomu má motivovat. Podobné nástroje některé obce nad rámec svých zákonných
povinností už řadu let úspěšně uplatňují a nové předpisy vychází
právě z těchto zkušeností. Nejpozději od roku 2022 bude muset
každá obec přizpůsobit svoji obecně závaznou vyhlášku nové
legislativě a v ní si zvolí, jak se poplatek za odpad bude tvořit.
Možností je několik. Stále zůstává varianta zachovat víceméně
podobný systém jako dnes, to znamená pevnou sazbu na osobu
(nově až 1.200,- Kč). Jiná možnost je, že zavedeme systém stanovení poplatku, který zohlední množství likvidovaného odpadu
z každé nemovitosti. Jak se zdá, přirozenou uvědomělostí občanů nebo osvětou takto rychlého snížení množství směsného odpadu nedosáhneme. Jinými slovy: zachování současného systému by k potřebným změnám podle všeho nevedlo. Zachovala by
se tím navíc, už dnes patrná, nespravedlnost vůči domácnostem,
které odpad dávno třídí a v popelnicích nemají skoro nic. Pokud
se množství odpadu v popelnicích opravdu snižovat nebude, pak
se v momentě ukončení skládkování ocitneme před neřešitelnou
otázkou „kam s ním?“. Musíme proto tedy zvolit způsob, který
bude finančně motivovat. Technicky nejméně náročnou variantou z těch, které nová legislativa nabízí, se jeví poplatek za odkládání komunálního odpadu podle velikosti odpadních nádob
(v kombinaci s četností jejich svozu). Tuto volbu podporuje také
fakt, že k produkci směsného odpadu velkou měrou přispívá i za-

8

Sklo;
16 778
Popelnice;
470 303

Stavební suť;
102 273

Z čeho se to zaplatilo?

Z čeho se tosystému
zaplatilo?likvidace
Přehled zdrojů financování
Přehled zdrojů financování systému likvidace
komunálního
odpadu
(Kč)(Kč)
komunálního
odpadu

Prodej pytlů
25 490
Nájem
popelnic
4 279

Vybrané poplatky
491 021

Obec Podolí
(hřibtov)
11 446

Odměny
kolektivních
správců
74 070

Prodej
železného
šrotu
17 757

Doplatek z
rozpočtu obce
359 395
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žitý „špatný pocit z nenaplněné popelnice“. Určitě víte, co mám
na mysli. Ano, tu nutkavou potřebu do poloprázdné popelnice
ještě rychle něco dosypat, když už se vyváží.

Na velikosti bude záležet

Ale pojďme se podívat na to, jak konkrétně by tedy mohl systém fungovat. Zákon nám v tomto případě umožňuje stanovit
sazbu za jeden litr kapacity popelnice pro jednu nemovitost
na jeden měsíc. Maximální výše sazby daná zákonem je 1 Kč.
Dále můžeme stanovit minimální základ poplatku, tzn. minimální objem připadající na jednu osobu a měsíc. Může to být
nejvýš 60 l. Tím se dá eliminovat případná snaha některých občanů vyhýbat se poplatkové povinnosti prostřednictvím jiných,
vesměs nezákonných nebo ekologicky nevhodných forem
likvidace odpadu. V případě zavedení poplatku tímto způsobem zákon nestanovuje žádná osvobození od poplatku, což
odpovídá jeho povaze – je vázán na reálně produkovaný odpad a případná osvobození by s tím nebyla zcela konzistentní.
Pokud se obec přesto rozhodne nějaká (nediskriminační) osvobození zavést, v rozporu se zákonem to není.
Řečí konkrétních čísel by tedy vyhláška mohla vypadat například tak, že stanoví sazbu třeba 0,75 Kč za litr kapacity popelnice a minimální základ 40 litrů na osobu za měsíc. Na základě
těchto údajů a svých potřeb si pak domácnost určí, jak velkou
nádobu si na svoji nemovitost zaregistruje a zda ji nechá vyvážet jednou nebo dvakrát za měsíc (1 za 4 týdny nebo 1 za čtrnáct dní). Nádoba se následně odpovídajícím způsobem označí, např. nálepkou. Neoznačené popelnice vyváženy nebudou.
Názornější to bude na konkrétním příkladu. Rodina se čtyřmi
členy v domácnosti bude mít podle takto nastavené vyhlášky
stanovenu minimální kapacitu nádoby 160 l za měsíc (4 osoby40 l/měsíc). Je na rodině pro jakou četnost svozu se rozhod-

dnes máme k dispozici, ale nemusíte jej brát úplně doslova,
jde o vysvětlení principu, jak by mohl nový systém fungovat.
Nastavení sazby a minimální kapacity, její dočasné navýšení
podle aktuálních potřeb domácnosti, či případná osvobození,
budou muset projít podrobnější diskuzí a neméně důležitá budou také jednání se svozovou firmou ohledně technické stránky zavedení nového systému.

Kontejner versus popelnice

Už dnes se na sběrném místě potýkáme s nešvarem, že
do kontejneru na objemný odpad někteří občané odhazují
sáčky a pytle se směsným odpadem, který svými rozměry patřící do běžné popelnice. Pokud si tímto někdo kompenzuje
nedostatek místa ve své popelnici na úkor všech ostatních už
nyní, obávám se, že po zavedení výše popsaných novinek by se
z tohoto mohla stát běžná praxe. Zkusíme proto tuto špatnost
omezit už v nejbližší době. Pro případy, kdy se nárazově budete potřebovat zbavit většího množství směsného komunálního odpadu a popelnice vám na to nepostačí, zavedeme pytle.
Nějak barevné a nějakým způsobem označené plastové pytle,
které budou ke koupi na obecním úřadě, nebo přímo na sběrném místě, za cenu zhruba odpovídající využitelnému objemu
pytle vynásobeného sazbou poplatku z kapacity nádob. Například za 50 Kč. Do kontejneru na sběrném místě pak bude dovoleno ukládat pouze takto pytlovaný směsný odpad.

Řešením je odpad třídit

Vím, že tyto změny řada lidí uvítá, ale některým se to příliš
líbit nebude. Pro ty druhé existuje rada: začněte třídit. Papír
do modrého pytle, plast do žlutého, sklo do bílých a zelených
kontejnerů, plechovky a elektro na sběrák, bioodpad na kompost. Není to nic divného, je to úplně normální. Doufám, že

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Poplatek za využitelný odpad (Kč/t)

800

900

1 000

1 250

1 500

1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

Poplatek za zbytkový odpad (Kč/t)

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

Hmotnostní limit pro zbytkový odpad (Kg/os/rok)

200

190

180

170

160

150

140

130

120

120

ne a jaký objem nádoby zvolí. Co vím, tak ty, které svozová
firma sváží současně používanou technologií, jsou dostupné
v objemu 60, 80, 120 nebo 240 litrů (a samozřejmě pak všechny jejich kombinace). Pokud by se tedy rodina chtěla držet minimální kapacity 160 litrů, připadá v úvahu jedna osmdesátka
svážená dvakrát za měsíc. V takovém případě by roční poplatek
za nemovitost činil 1.440,- Kč (160 litrů 0,75 Kč/l 12 měsíců).To
je 360 Kč na osobu. Oproti dnešku by tedy každý ušetřil 140
korun za rok. Ale pozor, v případě, kdy rodina usoudí, že jí zcela postačí popelnice o objemu 120 litrů, kterou nechají svážet
pouze jednou za měsíc, měsíčně tedy 120 litrů, bude i přesto
roční poplatek za tuto nemovitost stále 1.440,- Kč - kvůli stanovenému minimálnímu základu, pod který se platba nemůže
dostat. Na druhou stranu ale jejich potřeby mohou být také
zcela opačné. Například odpadu mají víc a stodvacítku proto
nechají svážet dvakrát za měsíc. Celkovou měsíční kapacitou se
tak dostanou na 240 litrů a roční poplatek za nemovitost pak
vzroste na 2.160, Kč (240 0,75 12), na osobu tedy o 40 korun
víc než se platí dnes. Ještě mnohem víc to bude, pokud rodina
produkuje odpadu tolik, že se například bez dvěstěčtyřicítky
svážené dvakrát do měsíce neobejdou. Měsíční kapacita se tím
pádem vyšplhá na 480 litrů, roční poplatek pak na 4.320,- Kč,
tedy víc než na dvojnásobek toho, co se platí dnes.
Uvedený příklad je sice postaven na reálných datech, která

společnost mentálně pokročila kousek dál a do lesa už odpad
nikdo vozit nebude, že každý už chápe povinnost nést za svůj
odpad díl odpovědnosti. Obec je ze zákona původcem odpadu,
který její občané produkují a musí zajistit další nakládání s ním.
K tomu vytváří pravidla dané obecně závaznou vyhláškou a část
nákladů s tím spojených přenáší na občany. V Německu nebo
na Slovensku je dokonce zákonnou povinností obce na občany
formou poplatku přenést veškeré tyto náklady. To by se dnes
u nás platilo zhruba 1.000 Kč na osobu. Ale jak jsem zmiňoval
v úvodu, ani to není řešení, ke snížení množství odpadu by to
stejně nijak nemotivovalo. Systém by měl být také dostatečně
spravedlivý – není dobré, aby ten, kdo produkuje málo směsného odpadu, doplácel na všechny méně zodpovědné. Povinností
obce není, aby od občana zdarma přebírala k likvidaci libovolné
množství odpadu, jenž se dotyčný rozhodne odložit na sběrném místě, často v nijak nezpracované podobě - a starejte se
(což je často zažitá představa). Obec se snaží zajišťovat provoz
sběrného místa hospodárně. Ze všech odpadů, které se zde
ukládají, je likvidace objemného odpadu nejdražší (dnes zhruba 3.000,- Kč za tunu). Dřevo je o tisícovku levnější, na železe se
něco vydělá. To je prosím ten důvod, proč po vás někdo chce,
abyste gauč napřed rozebrali, než ho dovezete na sběrák.
Ano, odpad je a bude problém. Ale taky být nemusí. Zase tak
složité to není. Jenom chtít.
M. Slováček
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Zahrádkářské
okénko

Zima se projevila později než by se
slušelo, byla krátká, ale přišla i s pořádným mrazem. Takže zahrádkáři ještě stále přikrmují ptáčky, sledují, jak raší papriky, rajčata a rozmýšlí, co a kam nasadí.
Pokud se teplota zvedne na cca 2 až 3
dny nad + 10°C už bude potřeba provést
postřik broskvoní proti kadeřavosti Kuprikolem nebo Šampionem a případně
ho po 14 dnech opakovat. Zbytkem postřiku „umyjeme“ ostatní stromy a keře.
Pokud budete sadit cibuli, nechejte
sazečku min. 14 dnů před výsadbou
v teple, aby nekvetla. Stromkům vysazeným na podzim je třeba upravit korunku a zkrátit větve na 3 až 5 oček, aby
dobře zakořenily. Doporučená měsíční
ochrana rostlin a práce na zahrádkách
bude i nadále zveřejňována na našich
stránkách obecního webu. Covidová
pandemie se v pálenici prakticky neprojevila, snad díky heslu: „místo roušek,
slivovice doušek“, ale i přesto jsme nařízená opatření dodržovali. Pálenice vypálila 3 245 litů 100% etanolu pro 184
spokojených zákazníků, kolik vydělala,
bude známo až po zaplacení plynu a el.
energie. Provoz byl vcelku bez problémů, pro letošní sezonu – pokud nějaká
bude - hledáme páleníka, protože pan
Antonín Krystýn skončil a pan Břetislav
Heller to sám nezvládne. Takže zahrádkáři, zahrádkářky pomozte a ozvěte se.
Teď, mimo sezonu probíhá v pálenici
údržba, na sadu za pálenicí bude třeba
před rašením stromů spálit ořezané větve. Covid ale značně zasáhl do ostatních
aktivit zahrádkářského svazu. Oblíbená Josefovská výstava se loni nekonala
a pro letošek si budeme muset také nechat zajít chuť. Vinaři tedy hodnotí svá
vína jen soukromě a vypadá to na velmi
dobrý ročník. Vína jsou velmi chutná,
plná a voňavá. Výbor ZO se v roce 2020
sešel jen 3x pro upřesnění organizačních záležitostí a zajištění drobných
oprav na pálenici a sklepě zahrádkářů.
Plánovaná je výměna vstupních dveří
sklepa, výmalba a obnova kuchyňské linky a sporáku. Výroční schůze se v letošním roce bude zřejmě muset přesunout
na květen, ale to se ještě uvidí, zda to
bude možné. Každopádně bude ale jen
krátká a pro menší počet pozvaných hostů. Pokud máte připomínky, návrhy nebo
dotazy obraťte se na členy výboru ZO.

Jiří Vratislavský a Roman Mikulčík
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Včelaři

Chov včel a včelaření patří k tradiční zájmové činnosti v našem regionu. Nikdy se
ale nestal masovou záležitostí a podle dochovaných záznamů se v minulosti v naší
obci této zálibě věnovalo kolem 10 včelařů. Podobně tomu bylo i v okolních obcích.
V současné době máme v naší obci 7 aktivních včelařů, kteří hospodaří se 150 včelstvy a podobný stav je i v okolí. Proto se včelaři z několika obcí sdružují v základních
organizacích českého svazu včelařů. Včelaři z Popovic spadají do základní organizace Uherské Hradiště, která je největší v našem okrese. Sdružuje 12 obcí, 150 včelařů s 1600 včelstvy. Pokrytí našeho území včelstvy je rovnoměrné a poskytuje velmi
dobré opylování hospodářských a volně rostoucích rostlin. To se pozitivně projevuje
na bohaté úrodě ovoce a zeleniny. Včelaři chovají včely hlavně pro med, vosk a propolis. Minulý rok byl na tyto produkty podprůměrný a v současné době není lehké
med od včelaře sehnat. Ti, kdo se na podzim dostatečně nezásobili, musí počkat
na novou sklizeň, která bude nejdřív v květnu nebo koupit med v obchodě. Jedná se
většinou o med dovezený ze zahraničí. Každý, kdo chce kvalitní med z místních zdrojů snůšky, by si měl najít svého včelaře, kterému důvěřuje a u toho med nakupovat.
V této době, když je vše pod sněhem a v přírodě se toho moc neděje, je důležité
včelám zajistit klid pro zdárné překonání zimních měsíců. Každý dobrý včelař v těchto dnech připravuje různé součásti úlů a nářadí na novou sezonu, která se blíží. Až
se příroda v dubnu v plné síle probudí, už musí být vše připravené. Všichni už vyhlížíme toto období a každý z nás může udělat něco pro včely. Při plánování úpravy
svého okolí a výsadby na zahradě můžeme vysadit záhon krásně kvetoucích trvalek
nebo letniček. Budeme se těšit z krásných květin, které navštěvují včely, motýli a jiný
hmyz. 
Karel Zelinka, jednatel ZOČSV Uherské Hradiště
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Dobré zprávy z Amfíku
Vážení přátelé a příznivci Amfíku!

Ačkoliv by se mohlo zdát, že přes současnou situaci nebude
o čem psát, opak je pravdou. Často se nás na Amfíku ptáte, jak
všechna ta omezení zvládáme, jak moc se nás dotýkají a podobně. Myslím si, že nejlepší bude začít čísly.
Před několika dny byla dokončena roční účetní uzávěrka. Při
pohledu na jednotlivé měsíce od ledna do srpna je zřejmé, že
Amfík se těší stále větší oblibě jak běžných návštěvníků, tak lidí,
kteří se zde rozhodnou oslavit svá jubilea, nebo jiné významné životní události. Nárůst tržeb v jednotlivých měsících byl
meziročně v řádech desítek procent, především právě na jaře,
a to i přes vládní omezení. Následovala letní sezóna, která
byla rekordní jak na tržby, tak na návštěvnost. Jenže pak přišel podzim, druhá covidová vlna a s ní spojená další omezení,
která se bohužel podepsala na objednaných firemních akcích,
zrušeny byly minimálně čtyři. Pokud by tato podzimní vlna
nenastala, Amfík by za rok 2020 skončil s kladným výsledkem
více než 150 000,- Kč, a to i přes snížení příspěvku obce, na kterém jsme se
vzhledem k rostoucímu trendu s obcí
dohodli. Takto jsme skončili se záporným výsledkem cca 200.000,-Kč, který
ale v první čtvrtletí tohoto roku kompenzujeme z vládních programů COVID ubytování a COVID gastro.
Ze zpětné vazby, kterou se snažíme
od návštěvníků získávat vyplývá, že
zvyšující se zájem je důsledkem skvělé
péče o areál a penzion, změny výhradního pivovaru, a především týmu lidí,
kteří se na tomto všem podílejí a kterým patří velké poděkování. Po letech
2018 a 2019 máme za sebou celý rok
ve stabilním složení, což je pro mě jako pro ředitele obrovská
opora, zvlášť po několika nepříjemných zkušenostech z minulých let, kdy jsem se musel rozloučit s lidmi, které bylo nutné
mít stále pod kontrolu jak z hlediska využití pracovní doby, tak
z hlediska nakládání se svěřeným zbožím a majetkem.
I přes všechna ta omezení a ztráty, nechávám za sebou rok
2020 s dobrým pocitem z něj, a nyní je potřeba zaměřit se
na rok 2021. Jeho začátek se nese stále v duchu výrazných
omezení, která se nás zatím dotýkají „jen“ v možnosti pobytu
hostů uvnitř restaurace a možnosti ubytování, nicméně každý
víkend nás svojí návštěvou podpoří poměrně mnoho z Vás,
čímž nám pomáháte udržet alespoň provoz výdejního okénka.
Co se týká výhledu na celý rok, tak ten je zatím velmi dobrý, kalendář máme od května do října téměř plný, záleží jen
na tom, jak rychle se podaří současný vývoj pandemické situace zkrotit. Pokud se tak stane do dubna až května, budeme mít
možnost opět trochu posunout svůj závazek vůči obci zvýšit
tržby a snížit tak zase o nějaké procento příspěvek na provoz.
No a teď něco k ožehavé otázce, se kterou se často potýkají
všichni, kdo se na provozu Amfíku podílejí. Tou otázkou je: „Co
tam teď, přes zimu, vlastně děláte“? Víte, ono se to nezdá, zub
času pracuje, trh a s ním související poptávka se mění a zákazníka, kterého ztratíte, získáváte zpět jen velmi těžko. Proto je
nezbytné areál a budovy v něm udržovat, opravovat a v neposlední řadě přizpůsobovat poptávce. V minulém roce jsme
se věnovali obnově interiérů, rekonstrukci pokojů penzionu
a zvětšení skladovacích prostor. Od počátku tohoto roku pra-

cujeme na realizaci dvou dotačních projektů a těmi jsou:
1.) Akustická izolace haly – zvýšení potenciálu využití multifunkční haly a navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor a z prodeje občerstvení. Uvnitř celé haly budou nainstalovány akustické závěsy, které pomohou zamezit odrazu zvuku
a jako vedlejší efekt budou sníženy tepelné úniky především
při akcích konaných na jaře a na podzim. Termín dokončení je
přelom únor/březen 2021.
2.) Výměna povrchu víceúčelového hřiště – původní povrch
hřiště byl velmi kluzký a na řadě míst již poškozený. Nedávno
proběhlo kompletní odstranění celého povrchu včetně podkladových vrstev, zavedení drenáže nového povrchu a zhutnění. Nyní se čeká na usazení navezeného materiálu a před hlavní sezónou bude položen nový povrch a hřiště bude opět pro
veřejnost v provozu. Cílem je zvýšení návštěvnosti za účelem
provozování sportovních aktivit, především míčových sportů.
Mimo tyto dva projekty pracovalo v posledních dvou mě-

sících celé osazenstvo Amfíku na interním projektu Zvýšení
úrovně ubytování, který souvisí s naší povinností registrovat
a certifikovat ubytovací zařízení pro účely čerpání podpůrného programu COVID ubytování. Pro penziony je stanoveno
v rámci celosvětového systému 181 hodnotících kritérií, podle
kterých jsou přidělovány kvalitativní znaky – hvězdičky.
S ohledem na již dříve zpracovaný záměr zvýšení úrovně
ubytování a odstranění nedostatků vyplývajících z hodnocení
hostů, jsme se rozhodli celou věc urychlit a spojit s povinností
naše ubytovací zařízení certifikovat. Prakticky od prosince se
intenzivně pracovalo na obnově vybavení, a to v rámci finančního balíčku alokovaného v rozpočtu pro rok 2021. Dovybavení pokojů, téměř kompletní změna interiérů bungalovů,
výměna matrací nebo úprava principů fungování za účelem
nastavení úrovně služeb pro hosty, to jsou jen některé činnosti, které nás zaměstnávaly až téměř do konce února. Dne 26.
2. proběhla fyzická kontrola provedená kontrolorem Asociace
hotelů a restaurací ČR a dosažením plného počtu bodů pro
danou úroveň získal Amfík oficiální tříhvězdičkovou kvalitativní certifikaci Superior. Nebylo to málo práce, ale stálo to za to!
Od těchto 3 hvězdiček si slibujeme navýšení zájmu o ubytování, který rostl už v minulých letech meziročně o cca 15%
a rozšíření klientely.
Na závěr nezbývá než popřát všem pevné zdraví i nervy a snad se brzy všichni dočkáme toho vyhlíženého světla
na konci tunelu.
Jan Zavřel, ředitel p. o. Amfík Bukovina
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců prosinec 2020 - únor 2021 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Emílie Fialová 343
Ludmila Bičanová 357
Irena Frolková 169

85 let
Anežka Štěrbová 308
Emílie Měšťanová 298

91 let
Antonín Šilhavík 225
Narození
Amálie Tkáčová 272

86 let
Eva Přibylová 348
Marie Švehlová 120

70 let
Marie Šimková 321
Vlasta Švecová 211
75 let
Ladislav Masařík 283
František Potomák 39

88 let
Františka Šilhavíková 225
Jaroslav Ineman 44
František Pavelka 1

80 let
Antonie Koníčková 286

89 let
Vladimír Novák 160

Rozloučili jsme se
Anna Fialová 86 let
Marie Vlachynská 90 let
Anna Vlachynská 84 let
Vlasta Štajnochová 88 let
V případě, že si nepřejete být zveřejnění
v naší společenské kronice, oznamte to,
prosím, sociální komisi nejpozději do 30.
dubna 2021.

Sčítání lidu, domů a bytů
Průběh sčítání
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 bude mít
každý možnost zadat data pro sčítání online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo neprovede sčítání
online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jejich
distribuce bude probíhat podobně jako doručování doporučených
poštovních zásilek. Z důvodu protiepidemických opatření nebudou
sčítací komisaři osobně pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v předtištěné odpovědní obálce poštou
nebo odevzdat na kontaktních místech České pošty.
Koho se sčítání týká
Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost

a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90
dnů.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Zápis palivového dříví
Zájemci o odkup palivového dřeva mohou podat v kanceláři OÚ žádost a zařadit se do pořadníku. Přednostně bude
vyhověno žadatelům, kteří ještě palivové dřevo od obce
neodebírali. Maximální množství dřeva na jednu žádost
a jednu nemovitost (dům s číslem popisným) za rok je
5 m3 (dřevo v celých délkách ke zpracování vlastními silami
na odvozním místě v lese) resp. 8 prm (prostorových metrů)
(zpracováno na délky 1 m, za úplatu zpravidla s možností
dovozu). V současné době jsme schopni uspokojit poptávku v celkovém množství zhruba 150 m3. Cena za měkké
dřevo (smrk, borovice) je 500 Kč/m3 resp. prm, za tvrdé dře-

vo (zpravidla akát) 800 Kč/m3
resp. prm. Platba za odkup
palivového dřeva probíhá hotově na pokladně
obecního úřadu v Popovicích po odsouhlasení odebraného množství lesním
hospodářem. Pravidla i ceny pro prodej palivového dříví z lesů v majetku Obce Popovice jsou podrobně
uvedeny na webových stránkách obce v rubrice Služby Palivové dřevo.
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