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Zveme Vás
Pozvánky jsou uvedeny dle dlouhodobě
plánovaných akcí, změny vyplývající
z vývoje situace budou oznamovány
na webu obce a v obecním rozhlase.
neděle 6. dubna
Senior klub - zrušeno do odvolání
čtvrtek 9. dubna
Jarní speciál na Amfíku
bližší info na webu amfikbukovina.cz
24. - 26. dubna
Okresní přehlídka trofejí
Akce je zrušena
čtvrtek 30. dubna
Slet čarodějnic
pořádá Klub žen, připraveny jsou
čarodějnické úkoly a soutěže, průlet obcí
a opékání špekáčků.
Za deště se akce nekoná.
u OÚ v 17.30 hod.
neděle 10. května
Svátek matek
Vystoupení věnované maminkám
a také 25. narozeninám souboru
vystoupí TS Popovjánek a FS Popovjan
KD, od 15 hod
Sobota 23. května
XI. Popovický jarmark řemesel
prodej a ukázky tradičních řemeslných
výrobků, vystoupení folklorních souborů,
program a atrakce pro děti,
výletní vláček, zabíjačkové dobroty,
ochutnávka vín,
srdečně zve SPOT Slunéčko
Amfík Bukovina, od 14 hod.
sobota 6. června
Pohádkový les
děti i dospělé srdečně zve Klub žen
na trasu plnou pohádkových postaviček,
úkolů a sladkých odměn, startovné 50 Kč
občerstvení zajištěno
Amfík Bukovina a okolí, start ve 14.30 hod.

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 22. dubna 2020 od
18 hodin na obecním úřadě.
V případě prodloužení krizového stavu
se zasedání nekoná.

27. března 2020

Starostuv úvodník

Vážení spoluobčané,
v posledních několika týdnech je život každého z nás do velké míry podřízen
řadě mimořádných opatření, které mají za cíl zabránit šíření nového koronaviru.
Stát se jimi snaží zabránit rychlé a masivní nákaze obyvatel, získat čas na postupný boj se zatím neznámým protivníkem a předejít kolapsu, hlavně ve zdravotnictví. Z řady samozřejmých činností každodenního života se tak najednou stala
výjimečná věc a všecko je jaksi složitější. Není asi nikdo, kdo by z dopadů těchto nařízení a doporučení byl nadšený, ale v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že
v tom jedeme všichni spolu a je potřeba táhnout za jeden provaz. Buďte prosím
trpěliví a solidárně respektujte všechna vydaná opatření. Hrozba, které se snažíme čelit, je do jisté míry nová a aktuální informace o ní se dozvídáme postupně.
Dnes je obtížné předpovědět, jak dlouho současný stav potrvá, jaký sled událostí nás čeká a jaké to všechno bude mít dopady. Z aktuálních čísel přicházejících z nejvíce postižených zemí je jasné, že onemocnění není dobré zlehčovat,
ale nemyslím, že je nutné propadat přehnané úzkosti, nejistotě a strachu. Vždy
při krizových situacích, neštěstích a podobných událostech jsme se dokázali semknout, dokázali pomoci. Zprávy o tom, jak jsou lidé ve všech koutech světa,
v Česku nevyjímaje, schopni spolupracovat a často s humorem a nadhledem řešit současné nesnáze, jsou nadějí, že až se podaří koronavirus zvládnout, a věřte,
že se to podaří, mohli bychom z toho vyjít jako zase o něco lepší společnost.
Přeji nám všem pevné nervy, dostatek sil a také hodně štěstí!  Martin Slováček

Ze zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 19. února 2020 na obecním
úřadě. Přítomni byli všichni zastupitelé
a projednali zde a schválili tato usnesení:
- schválení dohody o pracovní činnosti
s Jitkou Novákovou na období do konce
roku 2020 s náplní práce aktualizace kulturních rubrik webových stránek obce
včetně zajišťování fotodokumentace,
přepis kroniky obce, příprava podkladů
a grafiky obecního zpravodaje, příprava a zpracování materiálů pro publikaci
k výročí obce, s výší odměny 2.000,- Kč
za měsíc.
- neschválení poskytnutí příspěvku
na základě žádosti o finanční příspěvky pro Obecně prospěšnou společnost
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín, IČ 26593823, a Spolek
AUDIOHELP z Uherského Brodu. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o. p. s., se zabývá odborným sociálním poradenstvím, tlumočení do znakové řeči a sociálně akvizičních službách
pro zdravotně postižené. Společnost
v rámci své činnosti nezjišťuje bydliště

svých klientů, pouze vede statistické záznamy obsahující kvalifikovaný odhad
bydliště. Za minulý rok dokládá výstup
z této statistiky, kde uvádí, že z naší obce
využili jejich služeb dva klienti. Činnost
spolku AUDIOHELP z Uherského Brodu
je zaměřena na osvětu a pomoc sluchově postiženým. Podle předložených
informací spolek sdružuje 114 členů,
z nichž 45 % jsou občané z obcí okolí
Uherského Brodu. Ročně poradnou projde min. 500 klientů.
- schválení Smlouvy o zřízení věcného
břemene, kdy předchozí zastupitelstvo
schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Popovice, Bočková, kabel NN“ za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Stavba byla realizována
a HD GEO, s.r.o. vyhotovila geometrický
plán č. 685-1180/2019, který vymezuje
rozsah věcného břemene k části pozemků p. č. 962/1 a p. č. 5038/8, které jsou
ve vlastnictví Obce Popovice a je na nich
umístěno vedení distribuční soustavy –
zemní kabel NN, skříň SV101, uzemnění
v souvislosti se stavbou RD.

Popovské listy

Informace o opatřeních
v souvislosti s koronavirem
Vzhledem k situaci, v jaké se nachází naše země, Evropa
a téměř celý svět, kdy se aktuální informace překotně dozvídáme ze všech médií a jedno mimořádné opatření střídá
druhé, jistě chápete, že není v možnostech Popovských listů
reagovat okamžitě na všechny zprávy. Náš zpravodaj se připravuje vždy téměř měsíc před jeho vydáním. Proto se vám
některé informace mohou zdát v tento moment neaktuální
a nepodstatné. Přinášíme vám zpravodajství z naší obce týkající se dění v ní za první čtvrtletí roku 2020. Možná právě
počtení si v Popovských listech Vám přinese trochu zklidnění
a také naději, že se snad brzy vše dá do pořádku a náš život se
vrátí do relativně poklidných časů. -jn-

Aktuální informace a nařízená opatření
najdete na www.popovice.cz
Základní a mateřská škola Popovice

Na základě nařízení vlády byla od středy dne 11. března
2020 zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných
školách a vysokých školách. Opatření trvá do odvolání. Stravu mají
děti odhlášenou. Provoz Mateřské školy byl uzavřen od pondělí 16.
března do odvolání.
V důsledku vývoje posledních událostí vám sdělujeme, že tiskopis na Ošetřovné si mohou rodiče vyzvednout: V Základní škole
po telefonické domluvě na tel. čísle 732 817 111, ulice Díly 240
(p. uč. Falešníková). V Mateřské škole po telefonické domluvě
na tel. čísle 739 671 341, ulice Díly 274 (p. uč. Kučerová). Prosíme,
sledujte webové stránky školy: www.zsamspopovice.cz

Knihovna Popovice

Po dobu vyhlášených opatření z důvodu epidemie je provoz
knihovny zrušen. Tradiční akce Noc s Andersenem plánovaná na 3.
dubna se odkládá.

Lékaři

Zdravotní středisko Kunovice oznamuje, že od pondělí 16. 3. ordinace doktora Helie a doktorky Bartošové přechází na nouzový
režim. Pacienti budou v ordinaci ošetřeni pouze po předchozí telefonické konzultaci. MUDr. Helia 572 549 481, MUDr. Bartošová
739 727 986.
Ordinace MUDr. Markéta Vaňková od 16. 3. 2020 v nouzovém
režimu (vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek) poskytuje
pouze telefonické či elektronické konzultace, zajišťujeme předpis
e-Receptů a vystavování eNeschopenek. Kontaktujte pouze telefonicky: 572 540 872, 774 820 603.

Nemocnice Uh. Hradiště

Vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy COVID-19 s okamžitou platností odkládá Uherskohradišťská nemocnice všechny
preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak
operační. K domluvě na nových termínech budou pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.
Sledujte: www.nemuh.cz
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Sociální komise
V důsledku současné situace členové sociální komise upouští
od návštěv seniorů u příležitosti jejich životních jubileí. Jediným
důvodem je, abychom naše starší občany ochránili a snížili riziko
přenesení nákazy.

Pomoc seniorům při zvládání základních
životních potřeb
V případě, že kvůli mimořádným opatřením během nouzového
stavu potřebujete pomoc při zvládání základních životních potřeb,
nebo víte, že by zejména s nákupem potravin nebo léků někdo v obci
takovou pomoc potřeboval, obraťte se prosím telefonicky na obecní
úřad - 572 574 110 nebo 724 178 670.

ÚŘADY
Obecní úřad Popovice
S účinností od 16. 3. 2020 je omezen provoz obecního úřadu
pro veřejnost.
Úřední hodiny:
pondělí		
8:00 - 9:30 15:30 - 17:00
středa		
8:00 - 9:30 15:30 - 17:00
Ve zbylém čase běžné pracovní doby se můžete na obecní úřad
obracet telefonicky nebo písemně.

Finanční úřad
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finančního úřadu pro
Zlínský kraj přístupná pro veřejnost pouze na podatelnách v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Ve stejnou dobu budou v provozu
pokladny. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně.
Podrobnosti o provozu Územního pracoviště v Uherském Hradišti na tel: 572 532 111.

Městský úřad Uherské Hradiště
Úřední hodiny
pondělí a středa v časech: 10:00 – 11:00 hod. a 16:00 – 17:00 hod.
Přístup na úřad bude umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání pouze k projednání
bezodkladných záležitostí. Kontakty na zaměstnance Městského
úřadu Uherské Hradiště jsou zveřejněny na webu www.mesto-uh.cz.

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu
Občanské průkazy, cestovní pasy i řidičské průkazy, kterým
skončila doba platnosti po 1. 3. 2020, platí i nadále po dobu nouzového stavu.

Omezení veřejné dopravy

Od 24.3. do odvolání dochází k omezení provozu:
Provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem bude veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy a k omezení spojů jedoucích o víkendech. Informace na: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady
Od 24. 3. platí také omezení v regionální železniční dopravě.
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Podrobněji o odpadech
aneb Třídit má smysl!

Cena za skládkování poroste

V minulém roce naše obec doplácela na provoz odpadového hospodářství přes čtvrt
milionu korun. A podle současné situace na trhu je evidentní, že platby za skládkování a likvidaci odpadů dále porostou. O konci skládkování vybraných odpadů se hovoří
poměrně dlouho (nejedná se o úplný zákaz skládkování, protože u některého odpadu
je to pořád nejvhodnější způsob likvidace). S ohledem na nedostatečné kapacity alternativních řešení, jako je spalování, recyklace, kompostárny nebo bioplynové stanice, se
schválením návrhu novely zákona o odpadech, která bude platit od roku 2021, stanovil
termín konce skládkování na rok 2030. Do té doby se má jako hlavní motivační opatření ke snížení množství skládkovaného odpadu postupně navyšovat poplatek za jeho
ukládání. Současně s tím má být poplatek stanoven podle toho, jak bude obec úspěšná
v třídění. Pokud dosáhne minimálního stanoveného podílu tříděných odpadů, bude
platit za skládkování nižší sazbu, za tzv. zbytkový odpad, která je dnes 500 Kč za tunu
(od roku 2026 - 600 Kč, od 2028 - 700 Kč a od 2030 – 800 Kč). Pokud nevytřídíme dost,
budeme platit poplatek za uložení tzv. využitelných odpadů, který je vyšší, konkrétně
v roce 2021 – 800 Kč, 2022 – 900 Kč, 2023 – 1000 Kč atd. až 1850 Kč v roce 2029. Minimální podíl vytříděných složek na celkové produkci komunálních odpadů pro dosažení
nižší sazby poplatku je pak stanoven takto: v roce 2019 – 35 %, 2020 – 45 %, 2021 –
55 %, 2022 – 60 %, 2023 – 65 %, 2024 až 2026 – 70 %, 2027 – 75 %. Výpočet sazby má
upravovat vyhláška MŽP, která zatím není k dispozici, ale podle dostupných informací
do odděleně soustřeďovaných složek bude zřejmě započítaný papír, plasty, sklo, kovy,
jedlé oleje a bioodpad (od roku 2025 asi také textil). Pokud v našem případě tyto odpady poměříme s produkcí všech komunálních odpadů, činil jejich podíl v minulém
roce pouze 17 %, což není ani polovina stanoveného minima pro rok 2019. Pro výpočet
sazby se bude vycházet z předminulého období, tzn., že pro rok 2021 budou použita
právě tato data. Ano, navýšení sazby nás podle všeho nemine a výdaje obce na likvidaci komunálního odpadu porostou. V porovnání s rokem 2018 bylo v popelnicích
loni vyvezeno o něco méně odpadu a vytřídilo se ho výrazně víc, což je skvělá zpráva
a všem, kteří k tomu přispěli, patří velký dík. Potřebná procenta vytříděnosti nám jsou
však stále na hony vzdálená. Kdyby průměrná roční produkce odpadů zůstala na dnešních zhruba 300 kg na osobu, musel by například letos každý z nás přesunout asi 90 kg
odpadu z popelnic do tříděného odpadu. V roce 2027 pak dvakrát tolik.
Jakým způsobem budou obce motivovat své občany k minimalizaci produkovaného
odpadu a důslednějšímu třídění, pokud chtějí dosáhnout na takto přísně stanovené
limity, bude zcela na nich. Ideální by samozřejmě byla osobní motivace a uvědomění
každého občana, ale o tom si zatím můžeme nechat jenom zdát. Proto už v několika
obcích zavedli rozličné systémy motivačních poplatků, kdy občan/domácnost např.
platí za skutečné množství vyvezeného odpadu. Jejich provoz není bezproblémový,
snadný ani levný, ovšem přesvědčit lidi o potřebě omezit produkci odpadu a začít třídit jinak mnohdy nejde. Proto je stále nezbytná osvěta a vzdělávání. Pravda, současná
situace hlavně v oblasti plastů lidem příliš chuti do třídění nedává. Tím, že jsme se soustředili hlavně na expedování odpadu na východ, neexistují v současné době domácí
kapacity na jeho recyklaci, no a poté, co nastal citelný propad poptávky hlavně v Číně,
míří část plastového odpadu na tuzemské skládky. Není proto divu, že pak u mnoha
z vás vyvstávají otázky, zda má vůbec smysl odpad třídit. Současná situace u plastů
představuje pouze odbytový výkyv a neznamená, že by se měl zrušit existující, dlouhodobě budovaný systém třídění. Třídit odpad smysl má a je k tomu řada důvodu – zkrátka, jednodušeji a levněji se pak zpracovává a znovu využívá, méně ho končí na skládkách, šetříte nejen přírodu, ale v konečném důsledku i peníze, což bude patrné čím dál
tím víc. Třídit odpad by dnes mělo být zkrátka normální.

Školní sběry papíru skončily
Podobně je to s papírem. Díky aktuálnímu přebytku dřeva na trhu díky kůrovcové
kalamitě přestal být zajímavou surovinou také tento odpad. Proto byly pozastaveny
školní sběry a za likvidaci už obec musí naopak platit. Aktuálně 1300 Kč za tunu. Pokud
jste doposud uvítali každý leták ve schránce, jenom aby bylo co do sběru pro vašeho
školáka, vězte, že v současné době to neocení. Součástí distribuce tohoto zpravodaje
je proto samolepka na poštovní schránku, kterou si můžete vylepit, pokud o doručování reklamních tiskovin do schránky nadále nebudete mít zájem.

Jak třídit plasty
Plasty jsou v současné době velké
ekologické téma. Co si ale budeme
namlouvat, bez nich se dnešní svět
zkrátka neobejde. Na plastech toho
není v zásadě zase tolik špatného, spíše s nimi špatně zacházíme.
Z hlediska odpadu a jeho třídění je
často hlavním problémem to, že jich
je několik druhů zkombinovaných
v rámci jednoho obalu, a ne všechny lze znovu zpracovat. Z obsahu
žlutých pytlů a kontejnerů se zpracuje pouze část, asi třetina, zbytek
se pálí nebo skládkuje. V současné
době má pro zpracovatele největší
hodnotu PET, ze kterého se dá zase
znovu vyrobit recyklovatelný výrobek. Další druhy plastů, které jsou
známé pod rozmanitými zkratkami
HDPE, LDPE, PP, PS, PC, PTFE, PA,
PUR a mnoho dalších, už nejsou
z hlediska recyklace tak zajímavé.
Z některých se znovu vyrábí např.
umělá vlákna, izolace apod., ale
není to dnes pro zpracovatele příliš ekonomicky zajímavé, protože
je levná původní surovina - ropa.
Jak je tedy třídit? Kromě molitanu,
novoduru a fasádního polystyrenu,
které do žlutých kontejnerů a pytlů
nepatří, nad tím není potřeba příliš
koumat. Zkrátka všechny ostatní
tam patří a je na zpracovateli, aby
na třídící lince nasměroval jejich
další osud. Hlavní zásadou opakovaného využití těchto surovin je
jejich druhová čistota. Pokud se má
třeba zrovna PET láhev znovu materiálově využít, je nejlepší odšroubovat víčko (to je vyrobeno z HDPE),
sundat fóliový rukávek s potiskem, ve kterém je lahev navlečená
(většinou PVC), PETku sešlápnout
a všechno takto hezky oddělené
hodit do žlutého pytle. Aby to neměl spotřebitel v budoucnu tak složité, mají být zákonnými požadavky a ekonomickým zvýhodněním
k této druhové čistotě tlačeni už
samotní výrobci obalů. Uvidíme, jak
úspěšné tyto snahy budou. Správně vytříděná PETka určitě úspěšně
zrecyklovaná bude.
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Podrobněji o odpadech aneb Třídit má smysl!
Bilance hospodaření s odpady v roce 2019

Celkové výdaje na likvidaci odpadů
vzniklých v naší obci v roce 2019 činily
910 tis. Kč. Více než polovina výdajů připadla na svoz popelnic, asi 482 tis. Kč.
Za odpady v kontejnerech ze sběrného
dvora, tj. objemný odpad, stavební suť
a bioodpad jsme zaplatili 200 tis. Kč, za likvidaci odpadního dřeva ukládaného
na sběrném dvoře pak více jak 20 tis. Kč.
Likvidace nebezpečných odpadů stála
35 tis. Kč. Tříděný odpad, tedy sklo, papír
a plasty, se na výdajích podílel částkou
celkem 124 tis. Kč. Vývoz kontejnerů s odpadem ze hřbitova přišel na více jak 33
tis. Kč, tady nutno poznamenat, že zhruba třetinou na tomto výdaji participuje
obec Podolí. Zbytek do celkové částky

představovaly mzdové náklady na pracovníka obsluhy sběrného dvora a vedení evidence svozovou firmou, dohromady asi 15 tis. Kč.
Na druhé straně na pokrytí těchto výdajů bylo za poplatky od občanů a nájem
popelnic vybráno přes 496 tis. Kč, příjmy
z prodeje pytlů činily téměř 32 tis. Kč. Jak
už bylo zmíněno, asi 11 tis. Kč přispěla
obec Podolí na likvidaci odpadu ze hřbitova. Za zajištění systému sběru tříděného obalového odpadu nebo zpětného
odběru elektrozařízení obec inkasuje
také odměny od autorizovaných společností, které kolektivní systémy provozují.
V minulém roce bonus dosáhl 93 tis. Kč.
Za prodej kovového šrotu ze sběrného

Druh odpadu

Množství v tunách

Komunální dopad (popelnice)

207,052

Objemný odpad

39,110

Biologicky rozložitelný odpad

13,620

Stavební suť

62,030

Hřbitov

11,960

Sklo čiré

4,698

Sklo barevné

5,083

Nápojové kartony

0,256

Plast – pytle

8,104

Plast – kontejnery

1,753

Papír – pytle

0,850

Papír - kontejnery

4,293

Papír – školní sběr

6,490

Nebezpečný odpad

4,081

Kovy

3,340

Jedlé oleje

0,050

Textil

3,041

dvora jsme utržili skoro 6 tis. Kč a za papír v rámci školního sběru přes 8 tis. Kč.
Celkové příjmy tak dosáhly 646 tis. Kč.
Na pokrytí celkových výdajů tedy obec ze
svého rozpočtu doplácela 264 tis. Kč.
V uvedené tabulce je uvedeno kolik tun
odpadů z domácností se v rámci obecního systému odvezlo. V přepočtu na jednoho obyvatele (k 31. 12. 2019 evidujeme
1031 občanů) činila průměrná produkce
komunálního odpadu 300 kg (nepočítá
se sem stavební odpad). Průměrné množství tříděných složek odpadu (papír, plast,
sklo, kovy, jedlý olej, bioodpad) na osobu
pak činilo asi 50 kg.
Martin Slováček

Termíny svozů
tříděného odpadu
Pytlový svoz plastů
2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7.
Pytlový svoz papíru
10. 4., 12. 6.
Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční 30. března.
Sběrná místa jsou u horního kříže,
u čp. 23 (u ZŠ), v ulici 1. máje.
Nebezpečným odpadem se pro
tento účel rozumí: 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 odevzdávejte
na sběrném místě – ve dvoře čp. 23.
Provozní doba vždy v sobotu od 9
do 11 hodin.

Popovjánek by se měl připravovat na oslavy

Na konci roku je Popovjánek vždy
v jednom kole. Rozsvěcování stromečku
na Amfíku spojené s dílničkami, Mikulášský karneval, Vánoční zpívání v kulturním
domě, Akademie školy, Zpívání u stromečku u obecního úřadu - tam všude nechybí děti z Popovjánku. Vánoční prázdniny a trochu zklidnění po Novém roce
tím spíš vedoucí vítají. To ovšem pro tento
rok neplatí. Popovjánek letos slaví 25 let
od svého založení. Už čtvrt století nabízí
dětem možnost se scházet, najít nové kamarády, učit se tancovat a zpívat, prožívat
spoustu společných zážitků. Už čtvrt století se snaží svým vystoupením přinášet
radost ostatním i dobře reprezentovat
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svou obec. A to stojí za oslavu. V pátek 14.
února se v kulturním domě konalo setkání současných i bývalých členů souboru.
Bohužel účast ovlivnila chřipková epidemie, ale i tak se na sále sešla asi stovka
souboráků od těch nejmladších až po ty
„služebně nejstarší“. Připravena byla projekce videa a fotografií ze života souboru
a k prohlížení spousta fotoalb. Pro dobrou
náladu vyhrávala cimbálová muzika Čarapa a pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení. Zvláště ty mladší moc potěšil
dárek od pana starosty v podobě čokoládové fontány. Ti starší využili hlavně možnost se potkat, pobavit se a zavzpomínat.
Dík všem, co přišli a také všem, co se

na přípravě akce podíleli. Další připomínkou 25. narozenin by mělo být vystoupení
ke Dni matek. S nácvikem jsme už začali,
ale bohužel současná opatření kvůli zamezení šíření nákazy nás přiměla ke zrušení pravidelných zkoušek. Zrušena nebo
odsunuta byla také plánovaná vystoupení: na výroční schůzi našich zahrádkářů
a vystoupení v Bílovicích, na které jsme
se i s FS Popovjan moc těšili. Na začátku
května bychom měli s dětmi absolvovat
tradiční čtyřdenní soustředění členů souboru. Uvidíme, jak se bude situace dále
vyvíjet a věříme, že zase brzy obnovíme
pravidelnou činnost a souborové narozeniny náležitě oslavíme.
JN
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Srandohled

Vitajte ludé, každý rodič ví, jak je na palicu
dívat sa, jak nám ty děcka stárnú. Tak nejak
hrozně rychlo vyrostlo aj to moje nejmladší
děcko. Můj chtěl kdysi furt kluka, tož sem mu
pořídila před pětadvaceti rokama taneční
soubor (sice je v něm víc bab, ale aspoň ten
název má mužského rodu). No, nevím lesti sem
manžela potěšila, ale vzhledem k tomu, že mě
eště nevystěhovál ani nezabíl, usuzuju, že je
buďto rád, lebo má velice pevné nervy a vůlu
přežit všecky pohromy. Tož sem zazpomínala
a vytahla neco z deníčku (jména sú vymyšlené,
zážitky pravdivé)...
V Českém Dubu na taneční soutěži: Konečně
všecí zalezení do spacáku a usínajú, možu aj já.
Eště pohledem kontroluju třídu. Do prčic, není
tu Ivoš! Tak se zas vymotám z pelechu a jdu se
projít po baráku o třech patrech a asi 150 místnostech. No jo, druhé patro, schodiště a stádo
dorostenek. Středobodem jejich vnímání je Ivo.
Nechcu mu kazit reputaci, tož enom zavrčím.
Jak ně zbystří, hned s úsměvem neviňátka říká,
že už ide spat, enom sa rozlúčí. Důvěřivo se vracám do třídy a lezu do spacáku. Po necelé hodině sa celá scénka opakuje s tým rozdílem, že já
víc vrčím a Ivoš víc slibuje. Po celodenním maratonu mě přemáhá spánek, dokonce se mně
zdá neco o nezletilém tatínkovi, v ten moment
se rázem probudím a hledám spacák Ivoša.
Samozřejmě prázdný. Připadám si jak dozor z
nápravného ústavu, ale pocit zodpovědosti je
silnější. Po prolezení dvúch pater najdu provinilca aj s jednú z favoritek v umývárkách. Naštěstí si enom vykládajú. Už nečekám na sliby
a eskortuju našeho donjuána aj s nejakým tým
žduchancem do naší noclehárny...
Praha - jízda metrem: Počítáme se furt dokola. Hledat v Praze nekoho z děcek se mně fakt
nechce. Začíná fučat, neklamné to znamení, že
už jede. Ještě odchytáváme největší zvědavce
a posunujem jich do bezpečné vzdálenosti. Z
vagonu sa vyhrnú cestující a děcka sa mezi ně
cpú, aby byli vevnitřku mezi prvníma. Znovu
počítáme. „Děcka sednite si pěkně na sedačky“, napomínám. „Ale my se chcem dívat!“ zní
odpověď. Většina děcek klečí na sedačkách s
čelem na skle a v očách očekávání krásných
výhledů. Následujících 15 minut čučí do černé
zdi, sem tam přerušené světlama z nástupiště.
Na zkoušce: Je po základní rozcvičce a teď
taneční. U těch nejmladších platí zásada: držet je furt ve střehu a nedat jim šanci myslet
na blbosti. Postavím se před děcka a rozpažím
ruky, abych jim ukázala, jak majú udělat řadu.
Děcka se postrkujú, řadí se pomalu. „Tak poďme“, odpočítávám: „5, 4, 3, .....“ Přímo přede mě
se postaví Jenda, hlava mu léce vpravo vlevo
a rovná s ostatníma řadu. Teď zvedne hlavu,
vyvalí oči a pronese: „ Jééé, to sú veliké prsa!“
Na reakci jsem se nezmohla. Rozcvička v ten
moment končí...
Jak tak zpomínám, mohlo by teho byt na
větší vydání. Tož zas nekdy jindy. Pevné nervy
aj zdraví a hlavně veselú mysl vám přeje Nováčka.

Zprávy z farnosti
Farnost informuje o omezení konání mší svatých
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, budou všechny mše svaté za domluvený úmysl odslouženy bez přítomnosti osob. Mše svaté na úmysl „Za farníky“ nebo „Dantis“ se konat nebudou. Tímto jsou také zrušeny středeční bohoslužby pro děti a pobožnost „Křížové cesty“. Toto opatření platí až do odvolání. V dané
situaci věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na jiných komunikačních prostředcích.
V případě ukončení omezujících opatřeni budou v naší farnosti slouženy bohoslužby o Velikonocích v těchto termínech:
DEN

POPOVICE

PODOLÍ

5.4. Květná neděle

9:15 hod.

10:30 hod.

9.4. Zelený čtvrtek

18:00 hod. Mše sv. na památku Večeře Páně

10.4. Velký pátek

15:00 hod. – pobožnost křížové cesty

---

18:00 hod. – obřady Velkého pátku

---

11.4. Bílá sobota

20:00 hod.

---

12.4. Slavn. zmrtvýchvstání Páně

9:15 hod.

10:30 hod.

13.4 Pondělí velikonoční

9:15 hod.

10:30 hod.

Předvelikonoční zpověď v sobotu 4. 4. v Popovicích od 16 hodin, v Podolí od 11 hodin.

Klub žen po 19. pochoval basu

V sobotu 22. února
se v kulturním domě uskutečnil již 19. maškarní ples
v režii Klubu žen. Pěkně vyzdobený sál, bohatou tombolu i program si mohli užít
všichni návštěvníci plesu,
ať už přišli v masce nebo
„v civilu“. Masek se letos sešlo opravdu hodně. Na sále
jste se tak potkali s hejnem
medúz, indiány, vodníkem,
skupinkou čápů, dokonce
i virem a spoustou dalších
originálních masek. V bufetu jste si mohli nakoupit u roztomilých zvířátek. DJ Březík rozjel svou show od začátku a díky jeho výřečnosti i výběru písni byl brzy parket
plný. A to platilo až do konce plesu, dlouho po půlnoci. Jako již tradičně ples zahájily krátkým předtančením na téma Ples upírů členky Klubu žen a jejich kamarádi.
Dalším příspěvkem do programu bylo vystoupení členů Hopsáku, kteří jako jezdci
na koních předvedly veselou drezuru. Po vyhlášení nejlepších masek a vylosování
tomboly došlo na pochovávání basy. Téměř divadelní představení o tom, jak Karkulka se Sněhurkou a Maruškou pomohly hajnému vyhubit lýkožrouty a chuděru basu přitom sežral vlk. Trochu divočina, ale návštěvníky byla oceněna výbuchy
smíchu i závěrečným aplausem. Nezbývá než poděkovat všem, kdo se o zdárný
průběh plesu zasloužili a taky všem, kdo přišli a bavili se. Nyní se pomalu Klub žen
připravuje na další akci a to Slet čarodějnic, který by se, za předpokladu zrušení
současných opatření, měl konat ve čtvrtek 30. dubna v 17 hodin. Slet bude zahájen
u obecního úřadu, kde malé čaroděje a čarodějky čekají soutěže a poté tradiční průlet obcí. Na sobotu 6. června je plánovaný oblíbený a na organizaci poměrně náročný Pohádkový les. Na trasu plnou pohádkových postaviček můžete se svými dětmi
vyrazit ve 14.30 hodin od Amfíku. Srdečně zveme děti i dospělé. 
Jana Bárová
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Kaleidoskop událostí

Tříkrálová sbírka 2020 vynesla v naší obci výtěžek 37.809 Kč.
Díky všem dárcům a také koledníkům i vedoucím skupinek.

foto: M. Slováček

Ve čtvrtek 20. února se v knihovně sešli senioři. V dobré náladě
pobesedovali a zavzpomínali na historky ze školních lavic.

foto: M. Andrýsková

Letos se konal již desátý ročník krojového plesu organizovaného Spoťáky. Poprvé se na zahájení plesu tančila česká beseda, kterou
předvedlo 16 krojovaných párů.
foto: M. Šuranský

Popovjánek slavil 25. a Popovjan 5. narozeniny. Setkání současných
a bývalých členů Popovjánku si užili mladší i ti starší. Nechyběl ani
popovjánkovský potěr.
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Čokoládová fontána udělala dětem velkou radost. Těm starším
zase dobré víno, skvělý raut a také cimbálová muzika Čarapa.

foto: M. Šuranský
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Kaleidoskop událostí

Fašanková obchůzka 2020: Počasí bylo nádherné, průvod
pestrobarevný a veselý. Popovská partyja - muzika, která se
sejde jen pro tuto příležitost, je prostě skvělá!

Obchůzky se zúčastnilo přes 40 masek. Někteří vždy překvapí
originální a dokonale vyrobenou maskou. Mezi tradičními účastníky
nesmí chybět podšabláři.
foto: Z. Kučerová

Maškarní ples pod taktovkou Klubu žen se konal již
po devatenácté. Úvodní předtančení si děvčata připravila ve stylu
Plesu upírů.

Letošní ročník se těšil bohaté návštěvnosti i počtu masek.
Vybrat ty nejlepší je opravdu těžké. Všechny si zaslouží velký
obdiv.
foto: T: Kavka

Vítání občánků v rodině. I v tyto dny obec nezapomíná na své milé povinnosti. Plánované vítání občánků se sice neuskutečnilo
v obřadní místnosti, ale obdarovat naše nejmenší obec nezapomněla. Pan starosta s předsedkyní sociální komise pozdravili a předali
dárky malým občánkům přímo u nich doma. Oficiální návštěvu přijaly dvě princezny: Amálie Marková a Michaela Krejčiříková.
Přejeme hodně štěstíčka a zdravíčka celé rodině.
foto: Lenka Falešníková
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Zprávičky z naší školičky
Z činnosti školní družiny

Po prosincovém náročném programu se ani v novém roce
ve školní družině nenudíme! Mimo každodenní aktivity a program denně pracuje také jeden z kroužků školní družiny.
V rukodělných kroužcích tvoříme krásné dekorační předměty,
keramiku a výrobky na další připravovaný jarmark.V tanečním
kroužku a v pohybových hrách se věnujeme více kondici našeho těla! Největší akcí v lednu bylo ,,Sněhulácké odpoledne“.
Ani nám moc nevadilo, že venku není sníh. Děti se oblékly
do nápaditých kostýmů představujících sněhuláky. Celé odpoledne jsme se dobře bavili při sněhem motivovaných soutěžích, proběhla i sněhová bitva a vyhodnocení nejlepších

sněhuláckých masek. Samozřejmě nemohlo chybět malé občerstvení v ,,bílé barvě“! V únoru jsme se zase oblékli do masek, tentokráte na ,,Valentýnském a masopustním karnevalu“.
Proč se slaví sv. Valentýn a masopust, se děti dozvěděly při
kvízové soutěži a také jsme si povídali o tom, jak slaví masopust lidé ve světě! Samozřejmě nechyběla dobrá zábava, vystoupení děvčat z tanečního kroužku Mix Dance, soutěž o nejoriginálnější masku, vyhodnocení nejlepších masek a soutěží,
masopustní a valentýnské dobroty a další program! Děti letos
čekají ještě další zajímavé akce. Doufám, že se budeme zase
společně dobře bavit!
Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD

Základní škola

Máme za sebou první pololetí letošního školního roku
a také spoustu dalších činností a aktivit.
V lednu jsme absolvovali preventivní programy Zdravé myšlenky a vztahy, Hasík a Policie ve škole. Třetí lednový týden
jsme se zapojili do projektu Barevný týden. V úterý 28. ledna
ukončili žáci prvního až třetího ročníku výuku plavání, kdy se
tentokrát pořádně vyřádili v zábavné zóně Aquaparku Uherské Hradiště. Poslední školní den prvního pololetí ráno dostali žáci výpis z vysvědčení a poté jsme se autobusem vydali
do Osvětiman na lyžovačku a bobovačku. Tuto akci si v budoucnu určitě zopakujeme.
Jsme zapojeni do projektu Ovoce a mléko do škol, kdy děti
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jednou za dva týdny dostávají mléčné výrobky a ovoce z Ovocentra z Valašského Meziříčí. Poslední únorový týden k nám
z Ovocentra přijely pracovnice, které děti seznámily s prospěšností konzumace ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.
Toto bylo spojené také s ochutnávkou, kdy si děti vyrobily 3
druhy smoothie a ovocné a zeleninové špízy. V této souvislosti jsme se také zapojili do projektu „Týden zdravých svačin“.
A některé svačinky byly opravdu vydařené!
V hodinách pracovních činností se v současnosti věnujeme
výsadbě okrasných a bylinkových truhlíků. Nově pak na školním dvorku budeme mít i zeleninovou zahrádku.

Pracovníci ZŠ
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Jaro přišlo nezvykle brzy
Ještě ani pořádně nenapadl sníh, nepřišly větší
mrazy a v polovině února již
rozkvetly fialky schoulené
do svých sotva znatelných
lístků. Velmi brzy přiletěli
holubi hřivnáči a špačci, ale
skřivánek si ani nezavrzal,
protože již asi vyhynul, stejně jako řada dalších pěvců.
Alespoň já jsem ho nikde
neslyšel. Zato hrabošů
všech možných druhů je čím
dál víc a ničí vše zelené. Prožíváme asi jednu z nejteplejších zim, která však naší
přírodě vůbec neprospívá.
Bohužel to nijak nedovedeme ovlivnit, prostě větru, dešti ani mrazu jsme se
nenaučili poroučet. Jaký to
bude mít vliv na stavy zvěře zatím nevíme a zjistíme
to až v pozdější roční době.
Na zimu se popovští myslivci připravili velmi dobře.
Zajistili pro zvěř dostatečné
množství objemového i jadrného krmiva, ale asi ho
větší množství zůstane nevyužité a bude uskladněné
pro příští sezonu. Zvěř má
dostatek přirozené potravy
na nezamrzlých a sněhem
nepřikrytých polích a v lese.
S krmením vždy začínáme
již před nástupem zimy, aby
si zvěř zvykla na předkládané krmivo. Pokračovali jsme
již tradičním krmením ptáčků a zvířátek na Štědrý den,
kterého se i přes nepříznivé
deštivé počasí zúčastnilo
mnoho dětí v doprovodu
dospělých. Velmi potěšující byla účast dětí s rodiči
z blízkého i vzdálenějšího
okolí např. z Hluku, Vések,
Hradčovic a jiných míst.
Tato akce má určitě význam
pro výchovu dětí k lásce
k přírodě a díky internetu se
dostává ve známost široké
veřejnosti. Moc děkujeme
naší základní škole za to, že
pedagogický sbor zapojil žáky do této činnosti a ti připravili velké množství lojových dortíků se semeny pro naše přezimující ptáčky. Tyto laskominy jsme rozmístili v areálu Amfíku
a v jeho okolí. Poděkování patří i Amfíku za přípravu krmítek
a zajištění občerstvení v příjemně vytopené restauraci. V únoru myslivci předložili spárkaté zvěři medikované granulované

krmivo s obsahem léčebné látky Ivermix. Jedná se
o ozdravné opatření z důvodu výskytu kožní střečkovitosti u naší srnčí zvěře.
V únoru se konala výroční
členská schůze MS Bukovina, kde bylo zhodnoceno
plnění usnesení z minulé
výroční schůze a bylo přijato nové usnesení zahrnující plán práce na tento rok.
V nedávné době také proběhlo sčítání zvěře, na jehož
základě se tvoří plán chovu
a lovu. V této době již připravujeme výstavu loveckých trofejí, která se u nás
bude konat již potřetí. Ta letošní se uskuteční ve dnech
24. – 26. dubna v areálu
Amfíku. Předpokládáme, že
zde bude vystaveno více jak
tisíc trofejí spárkaté zvěře
a šelem ulovených v okrese
Uh. Hradiště v r. 2019. Výstavě bude předcházet hodnocení trofejí odbornou komisí a sestavení katalogu. Toto
se uskuteční v přísálí kulturního domu ve dnech 23.-27.
března. Jako doprovodný
program připravujeme soutěžní výstavku výkresů dětí
z mateřských a základních
škol z našeho okolí. Vybrané práce budou zaslány
do celostátní soutěže v níž
se v minulosti děti z našeho
okolí umístili na předních
místech a převzaly si ocenění na celostátní výstavě trofejí v Lysé nad Labem. Dále
to bude výstava fotografií
pořízených v naší přírodě,
připravuje se i přehlídka
dravců a další program jako
např. laserová střelnice, video ukázky ze života naší
zvěře apod. Pátek je určen
pro návštěvu školní mládeže a v neděli pak bude svod
loveckých psů. Připraveno
bude i bohaté občerstvení
ve formě zvěřinového guláše, zvěřinových klobás z udírny a jiné.
František Bajaja
Bohužel vzhledem k vydaným opatřením není možné akci zrealizovat. Je nutné ji připravovat v dostatečném
předstihu (např. shromažďování a hodnocení trofejí), proto
se, podle aktuálních informací, pořadatelé rozhodli ji zrušit.
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Amfík Bukovina

Příprava na sezonu a co nás čeká v roce 2020

Vážení návštěvníci a příznivci Amfíku.
Úvodem mi dovolte pár slov k ukončené
sezóně 2019. Rok 2019 byl pro nás všechny, kteří tu pracujeme, tak trochu průzkum bojem a troufám si konstatovat,
že bojem vítězným. Z minulých let a potažmo od předchozího vedení jsme měli
velmi málo informací o tom, jak vlastně
probíhá sezóna od samého počátku
do jejího konce. S tím se spojila i skutečnost, že rok 2019 se nesl ve znamení
markantního nárůstu počtů soukromých
akcí a také pro mě osobně poměrně nepříjemná zkušenost se stabilizací týmu
a navazování obchodních partnerství.
Nicméně všechny akce, které u nás byly
pořádány jsme zvládli a z reakcí našich
zákazníků, z rostoucího zájmu o pořádání akcí u nás a z rostoucí návštěvnosti, jsme si zřejmě nevedli špatně. Kromě
dobrého pocitu z roku 2019 si do sezóny 2020 odnášíme mnoho zkušeností
především v oblasti plánování, efektivní
výměny informací a práce s lidmi, které
v roce 2020 i v dalších letech zúročíme.
Za rok 2019 se na Amfíku konalo celkem
68 akcí, z toho 61 soukromých a 7 veřejných. To byl v kostce souhrn roku 2019
a nyní se můžeme věnovat tomu, co nás
čeká a pro přehlednost rozdělím následující informace do tematických bloků:

Investice a údržba

Při plánování rozpočtu pro rok 2020
a při sestavování střednědobého výhledu byl sestaven plán nezbytných oprav
a investicí. Některé z nich budou realizovány letos a zbylé budou rozplánovány
dle priorit do let následujících. Zde je
potřeba podotknout, že Amfík od své-
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ho otevření až do roku 2019 neprošel
kromě běžné údržby žádnou výraznou
rekonstrukcí nebo rozvojem. Na první
pohled vypadá vše poměrně zachovale,
ale na ten druhý už zjistíte, že zub času je
neúprosný a na stavbách a vybavení se
podepisuje. Vzhledem ke skutečnosti,
že za rok 2019 narostly tržby z ubytování
o více než 100 % na zhruba půl milionu
korun, byla první etapa rekonstrukcí věnována právě ubytovacím jednotkám.
Kromě toho, že byly vymalovány veškeré
prostory restaurace, zázemí a penzionu,
byly kompletně zrekonstruovány pokoje 2, 3, a 5, kde bylo vymalováno, byly
vyměněny koberce, zlikvidovány staré
vertikální žaluzie a nahrazeny záclonami a závěsy a byly provedeny opravy
veškerého vybavení. Pokoje 1 a 4 byly
vymalovány a přebudovány na turistické pokoje s patrovými postelemi, což
zvýšilo ubytovací kapacitu penzionu.
Jak již bylo zmíněno, markantně narůstá
počet soukromých akcí, které se na Amfíku konají. Velká část z nich je situována do prostoru venkovního altánu se
zázemím tzv. „Grill plac“, ke kterému se
kolmo přistavuje velkokapacitní párty
stan. Travnatá plocha pod stanem bývá
již po první akci značně poškozená a nevzhledná, proto jsme se rozhodli tuto
plochu zpevnit a vydláždit. Dojde tím
za prvé ke zlepšení celkového vzhledu
tohoto místa a za druhé ke zatraktivnění pro naše zákazníky, kteří si díky vydláždění nemusejí ke stanu objednávat
poměrně drahou podlahu. Jen pro Vaši
představu, podlaha do párty stanu pro
jednodenní akci stojí cca 10–15 tisíc Kč,
když k tomu připočteme pronájem stanu za 20 tisíc Kč, dostáváme se pro mno-

hé do nereálných částek jen za párty
stan. Z drobnějších investicí budu dále
jmenovat posílení internetového připojení ze současných 20Mb na 50Mb,
po zkušenostech z roku 2019 rozšíření
kamerového systému z důvodu lepšího
zabezpečení majetku a vybavení. To byl
souhrn oprav a investic, které se již buď
realizovali, realizují, nebo jejich realizace
začne během několika týdnů. Pro rok
2020 je však v plánu ještě například obnova stolů pro soukromé akce, respektive výměna klasických dřevěných za skládací kovové se zpevněnou LTD deskou.
Větším projektem pak bude realizace
tepelné a zvukové izolace multifunkční
haly. Hala na Amfíku je svými rozměry, vybavením a univerzálností velmi
ojedinělá nejen ve Zlínském kraji, ale
i v částech krajů sousedních a má veliký
potenciál zvýšit již v letošním roce výnosy Amfíku z pronájmu a do budoucna
by tyto tržby mohly tvořit značnou část
příjmu organizace. Aby tomu tak bylo, je

potřeba prodloužit zateplením sezónu,
po kterou je hala využitelná z nynějšího cca května až října na březen až listopad nebo prosinec a zlepšit akustiku
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prostoru. Oba tyto problémy lze vyřešit
osazením těžkých akustických závěsů
po vnitřním obvodu haly a závěsových
lamel na ocelové příčníky. K dnešnímu
dni máme zpracovanou cenovou kalkulaci a pokud se podaří získat prostředky
z dotačních titulů, o kterých víme, že
jsou pro tento projekt vytěžitelné, budeme tento záměr realizovat ještě v tomto roce. Pokud by se nezadařilo získat
dotační prostředky, budeme projekt
realizovat po částech v průběhu tohoto
a příštího roku.

Veřejné a kulturní akce

Za dobu mého působení často slýchávám, že dříve se toho na Amfíku dělalo
víc. K tomuto stavu mi dovolte krátké
vysvětlení. Mým hlavním úkolem ředitele příspěvkové organizace je především
zvýšení finanční nezávislosti organizace
na obci, respektive snížení příspěvku
na provoz. Zisk z pořádání kulturních
akcí je často nulový, při troše štěstí lehce
plusový, a tedy hlavním přínosem těchto
akcí je zvýšení povědomí o Amfíku a přilákání nových návštěvníků. Amfík jsem
převzal v polovině roku 2018 v určitém
stavu, který je potřeba v mnoha ohledech napravit a pořádání veřejných akcí
sebou nese poměrně velké riziko ztráty.
Kompromisem je poskytování prostor
jiným pořadatelům, což se nám poměrně daří, jen pro rok 2020 na Vás čeká
minimálně 6 až 10 akcí a tím vlastně naplňujeme staré pořekadlo „Vlk se nažere
a koza zůstane celá“. Tohle řešení však
považuji za dočasné, podle narůstající
návštěvnosti i v mimosezónním období,
plánujeme již v příštím roce doplnit akce
pro které jsme „pouze“ poskytovatelem
prostor o nějaké kulturní akce v naší režii.

Občerstvení a restaurace

Po zkušenostech z roku 2019, kdy jsme
se do našeho týmu marně pokoušeli
sehnat spolehlivého kuchaře, jsme se
rozhodli, že v rámci běžného provozu restaurace budeme našim hostům nabízet
pouze jídla, která jsme schopni připravit
vlastními silami. Jedná se o formu rozšířeného občerstvení, v rámci kterého Vám
rádi připravíme domácí klobásu, obalovaný řízek, eidam nebo camembert, hranolky, opékané brambory, bramboráčky
nebo krokety a vybírat můžete také z několika druhů pizzy. Od dubna pak bude
každý týden v nabídce nějaká klasická
polévka a nesmažené jídlo. Tuto nabídku
jídel jsme uvedli do praxe již na podzim
loňského roku a velmi se nám osvědčila.
Co se týká zajištění stravování pro svatby
a jiné soukromé a firemní akce, navázali
jsme v loňském roce spolupráci s několika partnery, kteří pro nás tyto služby za-

Vážení návštěvníci,
vzhledem k současným opatřením, která mají zamezit šíření nákazy přizpůsobujeme
provoz Amfíku tak, abychom i nadále byli cílem Vašich vycházek, nebo místem, kde můžete relaxovat a alespoň na chvíli uniknout od stresujících informací, které se na nás v těchto dnech valí. Občerstvení je dočasně uzavřeno, ale areál zůstává otevřený dle aktuální
provozní doby. Sice platí omezení pohybu ve veřejném prostoru, ale vycházky do přírody
jsou doporučované. Pokud se tedy rozhodnete vyrazit na zdravotní procházku na Amfík,
je Vám plně k dispozici, jen Vás žádám o dodržování zákazu shromažďování (často se tak
děje například v prostorách dětského hřiště) a nasazení roušek v případě, že se zde potkáte s dalšími lidmi. Několik informací k plánovaným akcím: Téměř s jistotu lze předpokládat
prodloužení platných omezení. Máte-li u nás naplánovanou akci (narozeniny, svatbu, firemní akci atp.), obecně platí, že tyto akce zůstávají zarezervované a budou zrušeny automaticky pouze v případě, že se termín jejich konání bude krýt s obdobím omezení pohybu osob ve veřejném prostoru nebo zákazem provozu stravovacích zařízení. Pokud se Vás
bude taková situace týkat, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.
V ostatních případech prosím vyčkejte, jak se bude stav vyvíjet a budeme se domlouvat
dle aktuální situace. Stejně tak Vás prosím, pokud již nyní víte, že akci, kterou u nás máte
zarezervovanou chcete odložit, nebo úplně zrušit, dejte nám co nejdříve vědět. Věřím, že
pokud se budeme všichni chovat zodpovědně a budeme S ROZUMEM dodržovat nařízená
opatření, dočkáme se brzy obratu k lepšímu. 
Jan Zavřel, ředitel organizace
jišťují ve vysoké kvalitě. Slavnostní obědy, rauty nebo stravování pro ubytované
skupiny umíme zajistit až do počtu cca
200 osob. V oblasti nabídky nápojů jsme
na základě podnětů a signálů od našich
hostů začali již v loňském roce jednat
o výměně nabízeného piva. Pivo z pivovarů Lobkowicz je sice chuťově dobré,
nicméně v naší lokalitě není zdaleka ojedinělé. Z poznatků z minulého roku vyplývá, že v úvahu připadá Radegast, Kozel, Pilsner Urquell. Celá věc je však ještě
v jednání a ani skutečnost, že vyměníme
„hlavní“ pivo neznamená, že si neponecháme na jednom kohoutu současný

Páter 11°. Již dnes se však můžete těšit
na Zelený čtvrtek a po něm následující
víkend, kdy budeme točit oblíbenou zelenou třináctku.

Organizace provozu

V návaznosti na analýzu návštěvnosti v minulém roce jsme vydefinovali
otevírací dobu, která by měla pokrývat většinu oblíbených dnů a časů, kdy
k nám hosté rádi zavítají, a to s ohledem
na mzdové náklady a náklady na provoz. Věnujte tedy prosím pozornost informacím o otevírací době.

Za tým Amfíku Bukovina

Jan Zavřel, ředitel organizace

AREÁL
LETNÍ PROVOZ OD 1. 4. DO 31. 10.
ZIMNÍ PROVOZ OD 1. 11. DO 31. 3.

8:00 – 20:00 hodin.
9:00 – 18:00 hodin.

RESTAURACE
LETNÍ PROVOZ 1. 7. – 31. 8.
Pondělí a úterý
Středa až pátek
Sobota a neděle + svátky

ZAVŘENO
14:00 – 20:00 hodin.
11:00 – 20:00 hodin.

JARO 1. 4. – 30. 6. a PODZIM 1. 9. – 31. 10.
Pondělí až čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle + svátky

ZAVŘENO
14:00 – 20:00 hodin.
11:00 – 20:00 hodin.
11:00 – 20:00 hodin.

ZIMNÍ PROVOZ 1. 11. – 31. 3.
Pondělí až pátek
Sobota a neděle + svátky

ZAVŘENO
11:00 – 18:00 hodin.

Uvedená otevírací doba se týká běžného provozu a především v teplých měsících bude operativně prodloužena podle aktuální návštěvnosti. Restaurace a prostory Amfíku jsou však zájemcům pro soukromé akce k dispozici i mimo otevírací dobu po předchozí domluvě.
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců leden - březen 2020 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Burešová Anna 356
Kodrlová Eva 10
75 let
Švec František 211
80 let
Kobolková Františka 104
Koníček Antonín 155
Šácha Miloslav 18
85 let
Švehlová Marie 120
86 let
Fialová Anna 266

87 let
Pavelka František 1
88 let
Novák Vladimír 160

Rozloučili jsme se
Dalibor Pojezný 64 let
Anna Hráčková 93 let

90 let
Šimková Emilie 126
Duháňová Marie 305
91 let
Malinová Antonína 36
Narození
Marková Amálie 279
Michaela Krejčiříková 369

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte
to prosím, sociální komisi nejpozději do
10. června 2020.

Fotbalové aktuality

Během zimní přestávky se žáci TJ Popovice
zúčastnili dvou fotbalových turnajů v Uherském Brodě (6. místo) a Boršicích u Buchlovic
(1. místo). Mezi vánočními svátky proběhl pro
žáky TJ Popovice II. ročník turnaje ve stolním
tenise. Dne 1. 3. 2020 se uskutečnil výlet přátel fotbalového klubu TJ Popovice do Prahy.
Cílem výletu byla prohlídka fotbalového stadionu SK Slavia Praha a hokejové utkání HC
Sparta Praha-Zlín v O2 Aréně. Věřím, že to byl
pro všechny opět nezapomenutelný zážitek.
V říjnu 2019 zažádalo TJ Popovice o dotaci,
kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z programu Můj klub. Pokud
bude žádost úspěšná, získá klub 79.200,- Kč
na rozvoj mládežnického fotbalu v obci. Získané prostředky se použijí na nákup fotbalových pomůcek, dresů, zavlažovacího zařízení
a také na soustředění pro naše mladé fotbalisty, které plánujeme na srpen opět v penzionu Boďa v Horním Němčí. Od poloviny ledna
byly tréninky jedenkrát týdně v hale Amfíku
Bukovina. Od začátku dubna budou tréninky
2x týdně v úterý, čtvrtek na hřišti TJ Popovice.
V neděli 5. 4. začínáme ve 13:30 hod. na hřišti v Popovicích s týmem Dolní Němčí B. Čeká
nás 11 náročných zápasů, ale jsem přesvědčen, že navážeme na úspěšnou závěrečnou
část podzimní sezóny. Pokud má mládežnický
fotbal v Popovicích pokračovat, musí se přihlásit další kluci a holky. Přijďte mezi nás.

Mgr. Petr Kočíř - trenér žáků
V současnosti je činnost TJ - mládežnického
oddílu i mužů vzhledem k opatřením pozastavena. Nekonají se tréninky a celá soutěž je
odložena do odvolání. O případných změnách
budou hráči i veřejnost informována na webu
obce nebo obecním rozhlasem.
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