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Zveme Vás
středa 22. prosince
Zpívání u vánočního stromu
Pojďme se vánočně naladit a na chvíli
zapomenout na starosti
v 16:30 hodin, u OÚ
pátek 24. prosince
Štedrodenní krmení zvířátek
Na tradiční vycházku spojenou
s obdarováním ptáčků a zvířátek
zve Myslivecký spolek Bukovina
ve spolupráci s Amfíkem. Je vhodné si
přinést nějaké batůžky a v nich krmení
pro ptáčky - slunečnice, lojové koule
apod. Není vhodné nosit staré pečivo.
sraz v 10 hodin, u skladu krmiva
na bývalé střelnici
úterý 28. prosince
Turnaj Člověče nezlob se
Pokud to aktuální protiepidemická
opatření dovolí, uskuteční se další
ročník oblíbeného turnaje.
Bližší informace na str. 2
sobota 31. prosince
Setkání u hrušky
Silvestrovské setkání Popovjanů
s opékáním špekáčků a vinšováním
do nového roku.
ve 13 hodin
sobota 8. ledna
Tříkrálová sbírka
od 13 hodin, po obci
sobota 22. ledna
Místní košt slivovice
sobota 5. února
Krojový ples
DH Mistříňanka
a CM Mladí Burčáci
sobota 19. února
Fašanková obchůzka
sobota 26. února
Maškarní ples s pochováváním basy
sobota 5. března
Dětský ples

17. prosince 2021

Starostuv úvodník

Vážení spoluobčané,
blížící se vánoční čas by normálně vybízel
ke společným setkáváním. Koronavir se ale
nevzdává a akce na posledních listech v kalendáři škrtáme jednu za druhou. Příležitostí pro tolik potřebná setkávání a vzájemné
sbližování ubylo a ve společnosti je to znát.
Unavení, bez vidiny konce, často propadáme strachu a stáváme se snadným terčem
dezinformací a manipulace. Výsledkem je
rozdělená společnost, která neví čemu věřit,
neví, kde je pravda. Spolehlivý návod na řešení nemám. Slušnost a úcta k druhým by však
stále měly být tím základním pravidlem pro
zachování fungujícího společenského řádu.
Advent je o naději, že bude líp. Využijme
kouzlo tohoto výjimečného období a prožijme ve zklidnění nejenom čas příprav na Vánoce, svátky samotné a začátek nového roku,
ale zkusme si tuto náladu uchovat po celý
příští rok, radujme se z drobných krás všedních dnů a nepodléhejme tlaku negativních zpráv a špatné náladě. Kalendář na rok
2022 je zase plný tradičních akcí, tak je na co se těšit.
Přeji vám opravdové prožití Vánoc, po celý nový rok především pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti, lásky a vzájemného pochopení. Upřímně také děkuji za důvěru,
kterou jste nám v celém roce projevovali. 
Martin Slováček, starosta obce

Farnost

Milí farnici, lidé dobré vůle,
„Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.
A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“

Lk 2,10-12
Ježíš se narodil! Bůh se stává Emanuelem! Slyšme také volání anděla, abychom
vstali a vydali se na cestu. Proto opusťme záležitosti tohoto světa a pojďme do stáje v Betlémě - chrámu Páně ...; postavme se s ostatními k jesličkám - oltáři ...; uslyšme pláč Božího děťátka vycházející z jesliček - hlásání Slova Božího...; uvidíme Ho
zavinutého do plenek - položeného na paténě pod formou chleba...; obejměme
Božího Syna a klanějme se mu - poklekněme a nechme se dotknout Boží Láskou
ve Svatém Přijímání ...
Přeji Vám, aby nám letošní svátky umožnily setkat se s Znovunarozeným Ježíškem, abychom se bez obav vraceli do kostelů, s radostí ho přijímali v Eucharistii,
zvali ho do svého života ve Svatém Přijímání a s odvahou ho nesli do současného
světa.
Pro každého z nás milující Bůh Otec připravil místo a úkol při Narození svého
Syna. Stůjme proto s odvahou a pokojem u Božího Syna, ať cítíme, že jsme rodinou
církve svaté. Kéž naši proměně a všem plánům patrónuje sv. Josef.

Krásné prožiti Svátku přeje P. Robert
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Termíny svozu
odpadů
svoz popelnic:
5.1., 19.1., 2.2., 16.5., 2.3., 16.3., 30.3.
svoz plastů: 5.1.,2.2., 2.3.
svoz papíru: 12.1.,9.3.

Provozní doba
betléma v kostele
P. M. Růžencové

• 25. 12. 2021 - 2. 1. 2022
denně od 10 do 17 hodin
• 8. 1. 2022 - 9. 1. 2022
od 12 do 17 hodin
Pro školy, školky a skupiny nad 10
osob lze dohodnout termín individuálně v průběhu ledna na telefonu
605 481 442.
Návštěva betléma je z důvodu protiepidemických opatření omezena na současně nejvýše 2 rodiny (skupiny osob)
nebo 6 jednotlivých osob za dodržení
rozestupů. Žádáme návštěvníky, aby respektovali toto pravidlo a řídili se pokyny osoby zajišťující dozor v kostele.

Člobrdo se
připravuje!
Členové Hopsáku Popovice by po loňském výpadku opět rádi uskutečnili
oblíbený adrenalinový turnaj Člověče
nezlob se pro dospěláky. Bude nutné
samozřejmě dodržet aktuální opatření (prokázání o očkování
nebo prodělané nemoci), ale zatím by jeho
uspořádání nemělo
nic bránit. Termín
konání turnaje
je úterý 28. prosince od 17 hodin v kulturním
domě.
Kdy a jak podat přihlášky? Přihlásit se můžete
jednoduše: nejpozději do 22.12. zašlete
na mail hopsak.popovice@gmail.com
své jméno, příjmení a bydliště. Informace
o turnaji, o případných změnách a ke stažení také formulář prohlášení o bezinfekčnosti najdete na webových stránkách
obce. Prohlášení o bezinfekčnosti bude
k dispozici i na místě. Symbolické zápisné
je 50 Kč, občerstvení bude zajištěno.

Těšíme se na Vás! Hopsák Popovice
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 8. prosince a zastupitelé projednali
tyto body programu:
Pověření zástupce pro územní plánování
Při projednávání územně analytických podkladů byla naše obec pořizovatelem
územního plánu upozorněna na to, že zastupitelstvo obce pro současné funkční období zatím nepověřilo žádného zástupce obce pro územní plánování a bylo nám
doporučeno učinit nápravu. Vzhledem k charakteru činnosti takového zástupce
bývá na obcích naší velikosti toto pověření uděleno starostovi. Proto byl jako zastupitel obce Popovice pro územní plánování určen Ing. Martin Slováček.
Věcná břemena na pozemcích ve vlastnictví obce
V souvislosti s demolicí stávajícího domu (č.p. 243) a následnou stavbou nového
rodinného domu v ulici Za Humny dojde k odstranění podpěrného bodu NN (střešníku) umístěného na budově a jeho nahrazení novým betonovým sloupem umístěným na pozemku obce p. č. 1215/1. Z tohoto sloupu je následně navrženo zemní
vedení NN pro připojení nového RD uložené na pozemku obce p. č. 1215/1v délce
cca 2 bm. Z toho důvodu byla obci předložena žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene. Bude zřízeno úplatně za navrhovanou jednorázovou náhradu
v celkové výši 3 tis. Kč. Na nový sloup bude přeloženo také svítidlo veřejného osvětlení. Zastupitelé tento návrh schválili.
Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelé projednali a schválili poskytnutí příspěvků těmto žadatelům:
a) Charita Uherské Hradiště, příspěvek ve výši 8.587 Kč - dotace na dofinancování
projektu Zlínského kraje na podporu terénních služeb a úhradu nákladů spojených
s poskytováním sociálních služeb pro občany Popovic (na území obce nebo v pobytových a ambulantních zaříz. žadatele) realizovaných v roce 2022,
b) PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, Uherské Hradiště, příspěvek ve výši 5.000 Kč na činnost hospice v roce 2022,
c) Český svaz včelařů Uherské Hradiště, příspěvek ve výši 5.000 Kč na činnost organizace pro rok 2022 (nákup léčiv a pomůcek k jejich aplikaci, nákup plemenného
materiálu pro ozdravení chovů v regionu, zdravotní monitoring),
d) TJ Družstevník Popovice, příspěvek ve výši 130.000 Kč na zajištění pokrytí nákladů roku 2022 souvisejících s hlavní činností spolku (provoz, materiál, opravy, energie, cestovné)
e) TS Popovjánek, příspěvek ve výši 25.000 Kč na částečné pokrytí nákladů související s pořádáním Dětského plesu, Svátku matek a Soustředění souboru,
f ) Zastupitelstvo odložilo projednání žádosti o příspěvek pro Farnost Popovice
a pověřilo starostu, aby vyzval žadatele k doložení podrobnějšího popisu záměru.
Změna rozpočtu obce pro rok 2021
Starosta předložil Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10/2021. Změny na straně příjmů
zohledňují zejména zaúčtování přiznaných, resp. přijatých dotací, na straně výdajů došlo ke změně v rámci změny č. 10 a to z důvodu navýšení příspěvku pro
Amfík Bukovina o 191 tis. Kč (asfaltový povrch, osázení valu).
Celkové příjmy po změnách č. 8, 9 a 10		
20 884 750,Celkové výdaje po změnách č. 8, 9 a 10		
27 008 300,Schválení dokumentů a výhledů pro další období
Na tomto zasedání byl také schválen Plán inventarizace majetku obce za rok
2021, Akční plán pro rok 2022 s výčtem hlavních aktivit v nadcházejícím roce,
Střednědobý výhled hospodaření obce na období let 2023-2024 a zásadním bylo
schválení rozpočtu obce pro rok 2022. Všechny schválené dokumenty včetně
usnesení v plném znění najdete na elektronické úřední desce obce.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Starosta předložil ke schválení návrh
rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočet je
navržen jako schodkový, rozdíl může být
uhrazen z finančních prostředků, které
jsou na bankovních účtech, jejichž ak- během svátků
tuální stav činí 23.618.504,62 Kč. Hlavní do 23.12. běžný provoz
výdajové položky mimo běžný provoz 24. 12. zavřeno
obce jsou uvedeny v Akčním plánu. Zaod 27. do 31. 12. zavřeno
stupitelé tento návrh přijali.

Provozní doba
OÚ Popovice
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Změny v poplatku za odpad - nejčastější dotazy
Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu, která
nahradí současnou vyhlášku. Zásadní změnou bude to, že poplatek už nebude stanoven paušálně, ale bude se odvíjet od množství
vyprodukovaného odpadu. Toto množství se určí podle objemu popelnice a počtu jejích svozů za rok. V souvislosti s touto změnou se
objevila řada dotazů a komentářů.
Kč, tak je to asi 0,7 Kč z 1 litru odpadu (800 000/1 144 000). Ten
Kdy a jak se budou popelnice označovat čárovými kódy?
Jakmile nám Rumpold dodá vytištěné štítky, co nejdříve se pětník navíc je předběžná opatrnost a předpoklad růstu cen.
do toho pustíme. Štítky vylepí pověření zastupitelé, kteří musí Minimální základ 40 litrů byl určen jako množství odpadu, ktezkontrolovat, že uvedený objem odpovídá údaji na štítku, ide- rého lze při odpovědném nakládání s odpady reálně dosáhnout,
álně za vaší přítomnosti. Všechno bychom měli stihnout do 5. 1. a který zároveň obci zajišťuje alespoň nějaký příjem na pokrytí
výdajů spojených s odpadovým hospodářstvím.
2022, kdy bude první svoz v roce.
Kolik se v novém systému na poplatcích skutečně vybere, se
Jak často se budou popelnice svážet?
Tak jako doposud. V tomto ohledu se nic nemění a popeláři dá dopředu těžko odhadnout. Stejně tak nevíme, jak moc se
změní chování lidí. Po vyhodnocení roku 2022 bude k dispozibudou jezdit jednou za čtrnáct dní.
ci více informací a sazba či minimální základ pak klidně mohou
Kolik vlastně budu nově platit za odpad?
Vyhláška stanovuje sazbu poplatku 0,75 Kč za litr. Roční popla- doznat změn.
tek za každou nemovitost/domácnost se zjistí vždy až po skonJak se určuje počet poplatníků v nemovitosti?
Poplatníkem je každá osoba, která má v dané nemovitosti byčení roku, podle toho, jak velkou popelnici máte a kolikrát jste
ji nechali za rok vyvézt. Například u domácnosti, která bude dliště. Bydlištěm se v tomto případě rozumí místo, kde se člomít popelnici o objemu 120 litrů a nechá ji pokaždé vyvézt, věk zdržuje s úmyslem žít tam trvale, resp. místo, kde žije (§ 80
což je 26 svozů za rok, se roční poplatek za nemovitost vyšplhá občanského zákoníku). Obecní úřad bude v první řadě vycházet
na 2.340 Kč (0,75 x 120 x 26). Když částku vydělíte počtem osob z registru obyvatel, kde zjistíme počet osob přihlášených k trvav domácnosti, získáte výši poplatku za osobu. U této čtyřčlenné lému pobytu na jednotlivých číslech popisných. Pokud se na adrese trvalého bydliště některá osoba dlouhodobě nezdržuje,
domácnosti by to tedy bylo 585 Kč na osobu.
můžete to ohlásit obecnímu úřadu. Má to však význam pouze
To bude víc než dnes!
Záleží opravdu na tom, kolik odpadu ve vaší popelnici končí. v případě, že předpokládáte, že by roční poplatek za skutečně
Někdo oproti dnešku naopak ušetří. Nový způsob stanovová- svezený objem vycházel menší než minimální poplatek. Napříní poplatku má hlavně začít finančně motivovat ke snižování klad, z nemovitosti, kde jsou k trvalému pobytu přihlášeni čtyři
množství odpadu, který skončí na skládce. Platba odvozená lidé, ale trvale se tam zdržují pouze tři, by se vyvezla 120 litrová
od skutečného množství vytvořeného odpadu také vnese do ce- popelnice celkem pouze 14 za rok, tj. dohromady 1.680 litrů (120
lého systému větší míru spravedlnosti. Zkuste se na to podívat x 14). Minimální roční základ u čtyřčlenné domácnosti je však
také tak, že ti, co tolik směsného odpadu netvoří, doposud do- 1.920 litrů (4 x 40 x 12). Právě z něho by obecní úřad vyměřoval
pláceli na všechny méně odpovědné, kteří se „vezli“.
poplatek. Tady je v zájmu plátce, aby ohlásil obecnímu úřadu, že
To vám lidi začnou vozit odpad do lesa!
jsou v nemovitosti trvale pouze tři. Naopak, pokud by popelnici
Buďme optimisty a věřme, že se tak nestane. Zkušenosti z ji- vyvezli například 20krát, tedy 2.400 litrů (120 x 20), není důvod
ných obcí, kde podobné systémy zavedli, to k většímu počtu menší počet osob ohlašovat. Poplatek bude určen ze skutečně
černých skládek nevedlo.
vyvezeného objemu, který je větší než minimum i pro čtyři trvaK čemu je ve vyhlášce minimální základ dílčího poplatku le přihlášené osoby.
Bude se platit za nemovitost, ve které nikdo nebydlí?
činí 40 l?
Za nemovitost, ve které nikdo nemá bydliště, platí její majitel,
K tomu, aby někdo neměl pokušení tvrdit, že odpad nevytváří
a žádnou popelnici nepotřebuje, přičemž by se odpadu zbavo- a to částku vycházející z minimálního základu pro jednu osobu.
val právě nějakým pokoutným způsobem. Minimální základ díl- Pro rok 2022 tedy 360 Kč. V této ceně je zahrnuto vyvezení 480
čího poplatku vlastně znamená, že nějaký poplatek zaplatí kaž- litrů odpadu za rok, proto možná není od věci si i na tuto nemodý. V našem případě je to 360 Kč za rok (0,75 x 40 x 12). Pokud by vitost registrovat např. 120 litrovou popelnici a čtyřikrát do roka
zmíněná čtyřčlenná domácnost nechala svoji 120 litrovou po- její objem využít.
pelnici vyvézt např. pouze 15krát za celý rok, neplatila by dohroJak velkou popelnici mám zvolit?
mady 1.350 Kč (0,75 x 120 x 15), jak by se mohlo zdát, ale 1.440 Kč
Za stodvacítku svezenou 26krát za rok zaplatíte stejně jako
(4 x 360). V tomto minimálním poplatku má čtyřčlenná domác- za dvěstěčtyřicítku svezenou 13krát. Pokud se obáváte, že bude
nost vlastně zahrnuto 16 svozů své popelnice (1440/0,75/120).
odpad v popelnici po měsíci zapáchat, zvolte menší objem a neJak byla určena sazba 0,75 Kč a minimální základ 40 litrů? chejte popelnici svážet častěji. Vždy platí, že hospodárné je vyPodle zákona může být nejvyšší hodnota sazby 1 Kč a mini- vážet popelnici pouze tehdy, až je plná, ať zbytečně neplatíte
mální měsíční základ 60 litrů. Takže na úplné maximum jsme za nevyužitou kapacitu.
prozatím nešli. Obec loni vynaložila na odpadové hospodářství
Kde se dozvím, kolik přesně mám platit?
asi 1 mil. Kč. Formou odměn, bonusů, prodejem kovů, prodejem
Přehled o aktuálním počtu svozů každé registrované popelpytlů apod. inkasujeme zhruba 200 tis. Rozdíl 800 tis. bychom nice bude k dispozici na webových stránkách obce. Zde si butedy měli pokrýt výnosem z poplatku. Hodnoty dané vyhláškou dete moct průběžně kontrolovat aktuální výši poplatku. Pokud
vychází jednak z této potřeby a jednak ze zákonem stanoveného nemáte přístup k internetu, tuto informaci samozřejmě získáte
množství odpadu na osobu a rok, které můžeme na skládkách přímo na obecním úřadě, když zatelefonujete, nebo se třeba přiukládat za nižší cenu. Limit pro letošek byl 200 kg. Každý rok se jdete zeptat.
toto množství bude o 10 kg dále snižovat. Pro příští rok bychom
Kdy musím poplatek za rok 2022 zaplatit?
tedy měli snížit produkci na 190 kg odpadu na osobu, což je
Nejdříve po skončení kalendářního roku, až budeme znát po1.140 litrů (190 x 6 - odpadová legislativa přepočítává kilogramy čet svozů za celý rok. Poplatek je splatný nejpozději do konce
na litry poměrem 1:6). Pro tisíc občanů Popovic je to 1.144.000 dubna následujícího roku. V případě poplatku za rok 2022 tedy
litrů odpadu za rok. Pokud má obec na poplatku vybrat 800 tis. do 30. 4. 2023.
Martin Slováček
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Zprávičky z naší školičky

První čtvrtletí školního roku rychle uplynulo, my jsme se
snažili, aby žáci naší školy měli obohacenou výuku i o další
zajímavé akce. Zapojili jsme se například do projektu Stromy a my vyhlášený ekocentrem Liška. V rámci dotace Šablony III., kterou úspěšně navazujeme na předešlý projekt
Šablony II, jsme mohli pozvat lektorku environmentální výchovy paní Veroniku Mergentalovou. Přinesla s sebou do třídy část přírody, kterou jsme poznávali všemi smysly. Žáci si
mohli k přírodě přivonět, ohmatat si ji, zahrát si na nástroje
vyrobené ze dřeva, ochutnat šípkový čaj nebo také nachystat zvířátkům potravu. Projektové vyučování přineslo žákům
mnoho nových poznatků, na které hned tak nezapomenou.
Ani tato doba plná opatření nám nezabránila vyjet vláčkem na exkurzi do planetária do Uherského Brodu. Hned
u vlakového nádraží jsme navázali na Planetární stezku a ta
nás dovedla až do našeho cíle. V planetáriu jsme se seznámili s naší sluneční soustavou, planetami, které můžeme ze
Země vidět, se souhvězdími, měsíci a s kometami.
Pod vedením paní učitelek a paní vychovatelky žáci ve škole stále tvoří, kreslí, vymýšlí nové výrobky, které jim ve finále dělají velkou radost a s pýchou se jimi můžou pochválit

rodičům a svým blízkým. V českém jazyce a v prvouce řeší
úkoly, tajenky, pracují ve skupinkách. Učí se spolu vycházet,
domluvit se a samozřejmě ani práce na počítači jim není cizí.
Třeťáci právě dokončili knížečku s názvem Příběhy o zvířátkách. Náměty mohli čerpat ze života, ale také z naší školní knihovny čítající stovky nových knih, které jsme mohli
nakoupit v rámci projektu Šablony II. Všechny knihy si žáci
mohou půjčovat i domů. Ve škole máme nakoupenou celou
řadu nových didaktických pomůcek, které děti vedou k samostatné činnosti, k přemýšlení, k odpovědnosti.
V době adventu se připravovali na Vánoce. Žáci vyrobili
dekorativní předměty, které mohou věnovat jako dárečky.
Také nás navštívil Mikuláš se svou družinou a vyjeli jsme
do skanzenu Rochus na výukový program „Adventní čas je
tady zas“. Poslední den vyučování před vánočními prázdninami byl v duchu vánočních tradic spojených s vánočními
dílničkami.
Věříme, že se letos uskuteční zpívání u vánočního stromu,
na které se pilně připravujeme. Přejeme všem pevné zdraví
a spoustu tvůrčí energie do nového roku 2022.
Mgr. I. E. Hendrychová a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Popovice

Mateřská škola

I v době covidových opatření se snažíme dětem pobyt
ve školce co nejvíce zpříjemnit a oživit. Do konce kalendářního
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roku nás ještě čeká výukový program na Rochusu s názvem ,,Už
je tu zas vánoční čas“ a nebude chybět ani vánoční nadílka.
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Co se děje v naší školní družině?

Činnost jsme slavnostně zahájili 15. září Karnevalovou
seznamovací party, při níž jsme pasovali prvňáky na „družináře“ a ukázali jsme jim, jak se starší spolužáci umí dobře
bavit. Zahráli jsme si naše oblíbené hry, taneční hry a řádili
jsme v diskotékovém reji! Nechyběla spousta dobrot, zmrzlinka a dárečky! Během září se děti přihlašovaly do zájmových
kroužků školní družiny, všechny kroužky se obsadily bez problémů, největší zájem byl jako minulý rok o kroužky keramiky.
Pečlivě jsme se také připravovali na chystanou akci Trnkobraní, bohužel jsme ji z důvodu karantény celé školy museli
zrušit. Po návratu z krátkých „prázdnin“ jsme se zase pustili
pilně do práce. Celý první listopadový týden jsme se v Halloweenských dílnách věnovali výrobě dekoračních předmětů,
strašidel, duchů aj. Dlabali jsme dýně a strašidelně vyzdobili
celou školu. A 10. listopadu jsme to opět „rozjeli“ na Halloweenském odpoledni. Děti si připravily krásně strašidelné
masky, aktivně se zapojily do programu a také si pochutnaly
na dobrotách, které připravily maminky i paní učitelky.
22. listopadu byl program trošku z jiného soudku! Pozvali
jsme i maminky a sourozence na Kurz malování lidových or-

namentů, tentokrát na plátěné tašky. Družina byla plná, můžeme říct, že jsme si odpoledne pěkně užili! Malování všechny
nadchlo, proto jsme v něm pokračovali i další dny v družině.
A malovaly i děti, které se nezúčastnily kurzu a nezůstaly jen
u jedné tašky.
Snad můžeme říct, že jsme tvořivá družina. Od loňského
roku máme k dispozici novou keramickou pec, která opravdu
nezahálí. S hlínou tvoří nejen děti z družiny, ale i naši bývalí
žáci, maminky se svými ratolestmi a kdokoliv, kdo má zájem
z řad obyvatel obce. Myslím, že se nám tu tvoří kreativní milé
skupinky! V týdnu od 13. do 17. prosince probíhaly v naší
školní družině Vánoční dílny pro děti a rodiče. V rámci této
akce bylo možné podpořit činnost naší družiny zakoupením
drobných keramických výrobků, které jsme během celého
podzimu vyráběli. Určitě jimi uděláte radost i pod vánočním
stromečkem.
Děkujeme všem rodičům, především maminkám, za podporu
našich akcí a doufáme, že nám zachováte přízeň i v roce 2022.
Přejeme vám krásné a spokojené prožití vánočních svátků!

Dagmar Vašíčková, vychovatelka ŠD a vedoucí kroužků

Spoťáci: Rok 2022 přivítejme s nadějí

Milí Popovjané, přišel k nám prosinec
a my se společně rychlostí tající vločky
překulíme přes Vánoční svátky, rozbalování dárečků, sváteční večeři, rodinná a přátelská setkání až do Nového
roku. My Spoťáci jej vyhlížíme s nadějí.
Všichni vnímáme velký deficit ve společenských událostech naší obce. Vždy
jsme tady byli úzce propojení a typická
charakteristika naší dědiny byla, že se
tady kamarádí puberťáci s baběnkama
a dědáčkama. Zdá se mně ale, že doba
kovidová nám tuto krásnou pospolitost
zpřetrhala. Tím, že nebylo mnoho akcí,
kde se potkávat, povídat si, sdílet… Proto doteď žijeme v radosti z vydařeného
prázdninového Rodinného odpoledne,
Předhodové zábavy a tradičních Hodů
s právem. Za nás tedy chceme vám, naši nejmilejší Popovjané,
a taky sobě popřát, abychom se na sebe při každé příležitosti
usmáli a popřáli si dobrého dne. Protože úsměv je to nejmenší,
co si můžeme navzájem darovat a přitom vytvořit ten hřejivý
pocit sounáležitosti a podpory. Přeji nám všem nezměrnou
víru v to, že bude dobře a my si přiťukneme na zdraví na Fa-

šanku, vytančíme súsedy a súsedky na Krojovém plese, potěšíme se tradicemi na Jarmarku a tak vesele budeme pokračovat
až do tradičního vánočního kolotoče, kdy nepřijdeme o všechna vánoční setkání. Moc se na vás těšíme v roce 2022 a zveme vás na silvestrovské setkání u hrušky. A přijďte prosím i vy,
noví Popovjané. Rádi vás poznáme!

Petra Nováková za SPOT Slunéčko
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Kaleidoskop událostí

V neděli 17. října se konalo vítání občánků. Starosta obce
a předsedkyně sociální komise slavnostně přivítali čtyři krásné kluky. Nejprve to byli Václav Marek a Artur Curran...

... a pak František Bartošík a Teodor Zajíc. Dětem i rodičům
přejeme stálé zdraví, hodně štěstí, trpělivosti, radosti a spoustu krásných a veselých společných chvil.

Setkání důchodců se tradičně konalo na začátku listopadu.  
Pobavit se, pobesedovat, ale třeba si i zazpívat či zatancovat
přišla více než stovka seniorů.
foto: L. Falešníková  

I letos zastupitelé obce při pietním aktu ke Dni válečných
veteránů dne 7. 11. vzpomněli na zdejší hrdiny, zejména ty,
kteří padli v obou světových válkách.
foto: Petr Kočíř

Klub žen připravil po dvouleté pauze opět zábavné Odpoledne pro ženy. Tentokrát sice chyběla módní přehlídka, ale program
byl i tak víc než bohatý. Návštěvnice mohly nakoupit nebo se jen inspirovat, k dostání byla spousta zajímavého zboží. Připraveno
bylo také pěvecké a taneční vystoupení, beseda se spisovatelkou a nechybělo bohaté občerstvení.
foto: Jana Bárová
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Kaleidoskop událostí

V sobotu 27. listopadu se uskutečnilo slavnostní přijetí ročníku
1970/1971. Starosta obce jubilantům poděkoval a popřál vše
dobré do dalších let.
foto: Barbora Kavková

Pravidelní návštěvníci si nenechali ujít prosincové setkání
senior klubu. Nesměly chybět gratulace, něco dobrého
na zub a hlavně povídání i zpívání. foto: Lenka Falešníková

V předvečer svátku Mikuláše chodí obcí i městem Mikuláš se
svou družinou. Ani naši obec nemohl vynechat. Nejdříve se
zastavil v mateřské škole...
foto: MŠ

... pak se přesunul do základní školy aby se přesvědčil, že tu
máme samé hodné děti, takže čertovi do pytle žádné dítko
nepřibylo!
foto: ZŠ

Později odpoledne a večer vyrazily na obchůzku po obci dvě mikulášské družiny, aby zvládly vyzpovídat i obdarovat všechny děti
ze seznamu doručeného čertovskou poštou. Čertíci ani tady moc práce neměli, děti až na drobné škraloupky žádné těžké hříchy
netížily a nějaká ta básnička nebo koleda vše spravila.
foto: Martin Šuranský
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Zahrádkářské okénko

V tomto šíleném
roce plném COVIDU jsme bohužel
neuspořádali žádnou společnou akci
ani Výroční schůzi.
Výbor se schází jen
sporadicky, když je
něco potřeba vyřešit a spíše se domlouváme na brigádách kolem sklepa a pálenice.
V zahrádkářském sklepě se nám
podařilo vyměnit některá zařízení
kuchyně a pořídit nové potahy na lavice, které zhotovila paní L. Vlachynská. Nové vchodové dveře vyrobil
a usadil pan B. Švec. Bylo dokončeno malování slováckých ornamentů
na protějších stěnách sklepa. Hned
je to veselejší a vypadá to úžasně.
O pronájem sklepa se stará paní Macháčková a o údržbu, okolí sklepa
a hlavě sečení trávy pan J. Karola.
Nový boční chodník jsme zhotovili
v létě za pomocí pana J. Škráška, Z.
Andrýska a M. Siváka.
Letošní rok je pro vinaře velmi
dobrý, vína jsou plná, aromatická
s trochu větší kyselinkou. Už se těšíme na ochutnávku vín. Tento rok
je úspěšný i na modré ovoce, a tak
i pálenice je už od začátku listopadu
plně vytížená a pálit se bude zřejmě
až do konce ledna. O její provoz se
velmi dobře starají pan J. Vratislavský, K. Zelinka a T. Malina. Díky našim
zkušeným páleničářům, pánům B.
Hellerovi a T. Krystýnovi, jde vše bez
problémů. Do našeho týmu ale ještě pořád sháníme páleníka, tak kdo
by měl zájem, přijďte se do pálenice
podívat.
Na rok 2022 máme samozřejmě
plánované tradiční i nové akce jako
například místní košt slivovice, výstavu vína a také Výroční schůzi.
Snad se nám je podaří uskutečnit, to
ukáže situace kolem covidu.
Chci poděkovat Všem členům zahrádkářského spolku, kteří se letos
podíleli na brigádách na pálenici,
ve sklepě i okolí těchto zařízení,
za dobrou a spolehlivou účast.
Blíží se konec roku a já Vám přeji
krásné, klidné svátky a do roku 2022
hodně štěstí a pevné zdraví.

Roman Mikulčík
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Zpráva z nové včelařské
organizace Popovice

Ano je to tak, po téměř dvouleté snaze o vytvoření samostatné organizace
se 21.10.2021 konala ustavující schůze Českého svazu včelařů, základní organizace Popovice. Tato organizace působí na území obcí Popovice, Podolí, Míkovice, Vésky a Sady. Organizace vznikla oddělením se od organizace Uherské
Hradiště, ve které jsme byli sdružení od roku 1907. Okresní organizace Uherské
Hradiště působila od Popovic přes Uherské Hradiště až po Salaš. Je to obrovské
území s 10 obcemi a 3 městy.Vyřizování všech potřebných administrací a udržení organizace v chodu je velmi složité. Od nové z.o. Popovice si slibujeme
zjednodušení všech administrací a lepší komunikaci mezi včelaři a patřičnými
obcemi. V současné době sdružujeme 29 včelařů s 411 včelstvy.
Pokusím se zhodnotit letošní sezonu
Jaro bylo deštivé a chladné, ovocné stromy a všechny medonosné rostliny
kvetly o dva týdny později než v minulých letech. První letošní sklizeň květového medu se posunula na začátek června. Tento med je charakteristický tím, že
velmi rychle krystalizuje a tuhne. Je proto vhodný pro pastování. Pastováním
nemění svoje chemické vlastnosti, barevně je krémově světlý až bílý. Sklizeň
byla průměrná. V první polovině května začaly kvést akáty a lípy, jsou to další významné medonosné rostliny. V minulých letech kvetly odděleně po sobě
a daly se sklidit druhové medy. Letos se kvetení spojilo a díky proměnlivému
počasí moc medu nepřineslo. Druhá sklizeň proběhla v prvním týdnu července. Sklizeň byla slabá. Med je tmavší barvy a výrazně aromatický. Vydrží déle tekutý a po čase krystalizuje do větších krystalů. Potom na poli mezi Popovicemi
a Podolím rozkvetla slunečnice. Pole bylo nádherné a počasí dobré. Jak jsme
ale zjistili, na poli byla zaseta hybridní forma slunečnice, která neprodukuje
nektar a naše včely neměly žádnou pastvu. Ze slunečnice nebylo nic a včelstvabylo potřeba začít krmit a připravovat na konec sezony a zimování. Na začátku
srpna jsme odváželi medníkové nástavky, zužovali prostor v úlech a 10. srpna
jsme zahájili krmení, aby včely dobře přečkaly do jara. V druhé polovině měsíce
jsme provedli první léčebné ošetření proti roztoči, který poškozuje včelstva.
V současné době jsou včelstva řádně připravena na zimní měsíce. Nyní je potřeba zpracovat vosk a připravit rámky a plásty na novou sezonu. Karel Zelinka

Myslivost v době koronaviru
Stejně jako v minulém roce nemohli myslivci z důvodu zhoršení epidemiologické
situace uspořádat Kateřinskou zábavu. Rozhodli se však tradici konání této zábavy
alespoň částečně dodržet a na sobotní odpoledne připravili prodej oblíbených zvěřinových specialit. Veřejnost o ně projevila veliký zájem. Myslivce tato skutečnost
potěšila a doufají, že se podobná akce bude moci uskutečnit někdy v letním období. Snad bude příležitost ulovit dostatek zvěře a bude z čeho jídla připravit. Drobné
zvěře, zajíců a bažantů, je velmi málo a proto i letošní podzimní hony jsou jen symbolické. Hlavního honu dne 13. listopadu se zúčastnili i naši přátelé z mysliveckého
spolku Diana Dešenice z okr. Klatovy, s nimiž udržujeme družbu již mnoho let. Pro
nedostatek zvěře i přetrvávající koronavirová opatření, byl zrušen tradiční a velmi
oblíbený Babský hon. Na nízkých stavech drobné zvěře se asi velkou měrou podílelo
chladné a deštivé počasí, které panovalo právě v době jejich rozmnožování. Trochu
příznivější je situace ve stavech zvěře spárkaté. S nastávajícím zimním obdobím nastala myslivcům povinnost zvěř přikrmovat a ochraňovat. Krmení máme zajištěno
v potřebném množství a na Štědrý den připravujeme ve spolupráci s Amfíkem oblíbené krmení ptáčků a zvířátek, na které zveme všechny zájemce z řad mládeže i dospělých. Prosíme všechny návštěvníky přírody o ohleduplné chování ke zvěři v zimním období. Při sněhové pokrývce je její pohyb ztížený a vyrušená zvěř člověkem,
ale hlavně volně pobíhajícím psem se dává na útěk a může dojít k jejímu vyčerpání
i úhynu následkem zápalu plic. S blížícím se závěrem roku děkujeme sv. Hubertovi
za jeho dary, které nám letos poskytl. Honcům, rodinným příslušníkům a přátelům
děkujeme za pomoc při naší činnosti. Všem našim občanům přejeme klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Fr. Bajaja

Srandohled

Vitajte ludé, nastává nám doba vánoční,
doba besedování, kdy se možem potěšit se
svojíma blízkýma. Třeba dědáci s vnúčatama. To bývá radosti. Naštěstí eště mladým
nelezu krkem (a lesti ano, tož to nedávajú
znat) a teho potěšení si možu dopřávat
aj ve všední deň. A vy, co už vnúčata
máte, dobře víte, kolik zážitkú s takovýma
prckama je! Dyž začínajú lozit, chodit
a co teprú mluvit! Naša malá,co sa týká
mluvéní nezaostává. Nekdy si aj říkáme, že
by trochu zpomalit mohla. Lebo fofr jakým
rozšiřuje slovní zásobu nás trochu děsí.
Také má veliký dar trefnej odpovědi - to
má po tatinkovi, a potřebu mět poslední
slovo - to má po mamince. Všecky ostatní
dobré vlastnosti má po prarodičoch. Jak jináč, že? Na tatínka v zápalu boja řve: „Uomane ty si divoký kocouu! , maminku sem
tam odpálkuje oblíbeným „Nemám čas!“
a dědovi s andělským úsměvem oznámí:
„Dědo, ty si pazúr“! Umí překvapit, a než se
zmožem na nejaké napomínání, myslím,
že si vychutnává naše ksichty, rudé od dušeného smíchu. Navíc je ten náš zázrak
ve znamení Býka, takže nejaké vnucování
jiných myšlenek a názorů než vlastních ze
zásady odmítá. Na to sme přišli velice brzo.
Každá mamina aj babka sa ráda chválí,
tož nastává období předvádění: Mařenko
řekni..., Jožinku ukaž..., Aničko udělej...
Všecí to známe a pýcha nás nadnášá, když
děcko ochotně předváďá, co sa po něm
chce. Ale naša krasavica mosí chtět a když
nechce, tak to z ní nedostanete ani slibama ani výhružkama. Podařila se jí hláška,
kerú sme do té doby nezaznamenali. Při
hraní jí popadaly kostky a tak si od plic
ulevila: „Do plkené dlážky!“ Samozřejmě
jsme vybuchli smíchy a tatínkovi po návratu z práce chtěli obohacenú slovní zásobu
předvést. Následovalo tradiční: „Any, cos
řekla, když ti spadly ty kostky? No, cos
říkala?“ Anežka ze zásady ani necekne.
Ale podle toho, jak se pod fúsa uculuje
bych řekla, že to dělá schválně! Následuje
další nátlak a nápověda: „Any,cos řekla?
Řekni taťkovi. Do .... Do...“ A malá v ten
moment s rošťáckým úsměvem dokončuje
„Do pldele!“ V tej chvíli není nikdo z nás
schopný nejakého výchovného proslovu,
protože se dusíme špatně maskovaným
výbuchem smíchu. A ten prcek se chláme
s nama a z očí jí možete číst: „A máte to!“
Všeckým přeju, aby ste dycky dovedli ustát
svůj názor a nenechali sa nutit do nečeho,
co vám není po chuti. Veselé Vánoce přeje
Vaša Nováčka
9
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Popovický betlém

Jednou z památek kulturního dědictví naší
obce, která svým významem daleko přesahuje hranice obce i okresu, je unikátní betlém v kostele P. M. Růžencové. Jeho autor,
pan Antonín Potomák z čp. 39, povoláním
sedlák, začal stavět betlém na místě, kde se
nachází nyní. Už v roce 1940 se začal seznamovat se vším, co je ke zhotovení betléma
potřeba. V roce 1950 pak začal se samotnou
stavbou. Své dílo stále zdokonaloval, zvětšoval, přibývaly figurky, domky, různé stavby,
lidé i zvířata. Betlémskou krajinou se neslo
půlnoční troubení ponocného a odbíjení
hodin, dokreslované melodií koledy Tichá
noc. Zvláštností tohoto betléma je, co nenajdete jinde, že vše se odehrává během dne
a noci v asi 10-ti minutovém cyklu. Ranní
svítání s vycházejícím sluncem, kdy pastýři
ženou ovečky na pastvu. Po západu slunce
se krajina ponoří do tmy noci, rozsvěcují se
domky, hvězdy a ve slavnou půlnoční hodinu se rozsvítí také
chlév se Svatou rodinou. Ježíš právě narozený, ležící v jesličkách na seně, zvěstuje nám vánoční poselství, že se narodil
Kristus Pán. Je obdivuhodné jaký mechanismus zajišťuje
chod betléma. Pohybové mechanismy jsou zhotoveny z elektromotorků a různých převodovek, kladky z kol od kočárků
nebo ze starých dřevěných špulek z nití. Pro přenos pohybů
se používají konopné nitě, gumy a v hlavním pohonu i klínové řemeny a řetěz. Rybník s kačenkami zhotovil Potomák ze
staré plechové mísy, kruh s darovníky z jízdního kola. Kukání
kukačky zajišťují staré kukačkové hodiny, u kterých je třeba
každé dvě hodiny natáhnout závaží, odbíjení hodin je ťuknutí
kladívka na plechový plát, troubení ponocného zní díky klaksonu z auta. V duchu obdivujeme inteligenci pana Potomáka,
obyčejného sedláka, jak dokázal s tehdejší primitivní „elektrotechnikou“ oživit své dílo tak, že je přitažlivé
pro děti i dospělé již více než 70 let. Dnes
už něco nefunguje tak, jako dřív a na díle se
stále viditelněji podepisuje zub času. Na provedení rozsáhlejší rekonstrukce si v dnešní
uspěchané době málokdo najde potřebný
čas, a také dostatek odvahy.
Po smrti Antonína Potomáka (v roce 1984)
převzal péči o toto ojedinělé dílo jeho zeť,
pan Zdeněk Kočíř a věnoval betlému spoustu
času a energie. Antonín Potomák vnímal výrobu betléma jako své poslání a i tuto filosofii pan Kočíř převzal. Navíc do ní zahrnul i další díla našich předchůdců. Památky místního
významu: kříže, boží muka, kaplička, kostel,
jejich historie a péče o ně byly jeho velkým
úkolem, jeho životní cestou. Cílem bylo
vzdát úctu práci našich předků a povědomí
o ní šířit mezi další generace. Panu Zdeňku
Kočířovi se podařilo nashromáždit informace a podklady o stavbě betléma, připravil
i projekt na jeho revitalizaci. Částečná rekonstrukce betléma,
spočívající zejména v modernizaci elektroinstalace, renovaci rámu hlavního pohonu a mechanismu časování a spínání
jednotlivých dějů, proběhla v letech 1993 - 1995. Od podzimu
10

2016 se po technické stránce o provoz betléma stará pan Petr
Šácha a pan Vladimír Píštěk. Zdeněk Kočíř věnoval péči o betlém dlouhých 32 let svého života. Jistě se letos zase spousta
obdivovatelů tohoto díla přijde do našeho kostelíku potěšit
nad jesličkami, podarovanou mincí rozeznít zvoneček, přemítat při známé melodii nad kouzlem tohoto období. Bohužel,
pan Kočíř se už letos betlémem s jesličkami nepotěší. Dne 7.
prosince 2021 odešel na věčný odpočinek. Odešel člověk, se
kterým odešlo také kus historie naší obce. Je otázkou času,
jak dlouho tu ještě budou lidé, kteří si péči o toto dílo vezmou za své, jak dlouho ještě budeme moci obdivovat tuto
unikátní vánoční scenérii. Věřme, že odkaz Antonína Potomáka, Zdeňka Kočíře i dalších je tak silný a příkladný, že se podaří jej přenést co nejdál, třeba až za hranice dalšího tisíciletí.
Ať Vám, malým i velkým, náš betlém přiblíží tu významnou
událost, která se odehrála před více než dvěma tisíci léty

ve skutečném Betlémě. Ať Vám také připomene práci a osudy
lidí, kterým nebyla lhostejná naše budoucnost. Krásné a požehnané svátky!  Jitka Nováková, použito podkladů od pana

Petra Šáchy, od rodiny Potomákovy a Kočířovy.
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Fotbalový podzim žáků
TJ Popovice 2021

Během podzimní části soutěže odehráli žáci TJ Popovice 10 utkání, z toho
3 vítězství, 3 remízy a 4 porážky. S celkovým skóre 18-17 a 12 body jsme
obsadili 7. místo z 11 týmů. Velmi mrzí
zejména prohra v Rudicích. Pochválit
však musím za velmi dobré výkony zejména v zápasech s Prakšicemi, Újezdcem a také se bude dobře vzpomínat
na utkání se Záhorovicemi. Do týmu
žáků přišli během podzimu noví hráči.
Jedná se o Adama Bukvalda z Uherského Hradiště, Vojtěcha Krče, Dominika Ševčíka a Báru Čevelovou z Podolí
a Adélu Žufánkovou z Popovic. Od srpna nahradil Tomáše Kuchaře ve funkci
druhého trenéra Florián Paška. V říjnu jsme opět obdrželi sponzorský dar
od firmy Evektor - Aerotechnik Kunovice. V listopadu jsme podali žádost o do-

Knihovna

taci na mládežnický fotbal z projektu
Národní sportovní agentury Můj klub
2022. Z loňského grantu Můj klub 2021
jsme nakoupili kvalitní hliníkové branky
(2x5 m) pro zápasy žáků a uhradili fotbalové soustředění žáků. Během zimní
přestávky se od ledna pokusíme zajistit
tréninky v tělocvičně (hale) v okolí, budeme 1x týdně běhat kolem Popovic
a občas si půjdeme zahrát stolní tenis
do kabin nebo do kulturního domu.
Během jara také budeme k tréninkům
využívat nového hřiště v Amfíku Bukovina. Chtěl bych poděkovat rodičům
za pomoc při realizaci aktivit spojených
s fotbalem, sponzorům i Obci Popovice
za finanční podporu a klukům i holkám, kteří hrají fotbal v našem klubu
za jejich zájem. 
Mgr. Petr Kočíř
	
trenér žáků TJ Popovice

Odpoledne pro ženy
17. listopadu se po dvou letech opět
uskutečnilo již tradiční Odpoledne pro
ženy. Letos bylo ovšem jiné. Poprvé jsme
neuspořádali módní přehlídku, a tak jsme
zvolili program v klidnějším, ale o to zajímavějším tempu. Společenskými tanci
nás okouzlili manželé Mlejnští. Krásné šaty a ladné pohyby nám předvedli
ve třech vstupech. Vyprávěním o své
životní a profesní dráze zaujala spisovatelka, módní návrhářka a akademická
malířka paní Šárka Šišková ze Zlína. Závěr
odpoledne patřil zpěváku Josefu Boudovi uměleckým jménem Karel Gott revival
Moravia. Sálem se rozezněly oblíbené písně populárního zpěváka, které návštěvníky potěšily i roztančily. Jak bývalo na této
akci vždy zvykem, mohly se přítomné
dámy potěšit a případně si udělat radost
nákupem dárku pro sebe či pro své blízké. Na výběr byly kabelky, šperky, bižuterii, věnce, svíčky, skleněné svícny a různé
vánoční drobnosti a dekorace. Milovníky
míchaných nápojů jistě potěšil svou nabídkou Přemek Hanák. Celé odpoledne
provázela slovem naše skvělá kamarádka
Ivanka Smětáková z Tupes. Budeme se těšit opět na příští rok a pevně věřit, že snad
bude situace lepší. Zároveň bych Vám
všem chtěla jménem Klubu žen popřát
klidné vánoční svátky hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2022.

Jana Bárová

Nebuďte
bezohlední!

Zima se na začátku prosince přihlásila
o slovo, na Mikulášskou družinu se sypaly sněhové vločky a zem přikryla bílá
peřina. Na Kovárce si děcka užívaly sjezd
z vrchu až dolů, Tomáš Malina a Jirka Šesták zase slalom mezi bezohledně odstavenými auty na chodnících a v úzkých
uličkách. Za volantem traktoru to v těchto situacích opravdu není žádná zimní
romantika. Mějte větší úctu k jejich práci a slevte z vlastní pohodlnosti v zájmu
bezpečnosti všech. V Popovicích není
žádná silnice tak široká, aby na ní mohlo
parkovat auto, a na chodníku už vůbec
ne. Respektujte to prosím! M. Slováček

Přeji všem krásné prožití Vánočních svátků, pod stromečkem novou knihu a kdyby na ni
Ježíšek zapomněl, tak si přijďte do naší knihovny nějaké sváteční čtení vypůjčit. Doufejme,
že příští rok bude příznivější a konečně se budeme moci potkat i na nějakých zajímavých
akcích knihovny. Těším se také na nové čtenáře. Přeji všem hodně zdraví a spoustu milých
setkání.
Marta Andrýsková
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců listopad - prosinec 2021 oslaví, či již oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Ludmila Tomalová 268
Jaroslav Šnajdar 159

88 let
Emílie Stašková 195

70 let
Marie Šáchová 75
Eva Baladová 190

89 let
Františka Šilhavíková 225
Jaroslav Ineman 44

75 let
Eva Mikulcová 68
Vladimír Šácha 332
Jan Kunovjánek 329

90 let
Ludmila Šnajdarová 159

Narození
Kateřina Synčáková 22
Eliška Brudná 321
Jan Macháček 194
Rozloučili jsme se
Ludmila Kaňovská 69 let
Marie Omelková 87 let
František Pavelka 88 let
Dana Vlachynská 60 let
Miroslav Kryštof 53 let
Zdeněk Kočíř 83 let

92 let
Antonín Šilhavík 225

80 let
Jaroslava Šrámková 314
Miroslava Fornůsková 323

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to, prosím,
obecnímu úřadu nebo členům sociální komise nejpozději do 31. ledna 2022.

Blahopřání
ke Zlaté svatbě
Vlasta a František Turečkovi
oslavili v listopadu tohoto roku
padesát let od okamžiku, kdy si
navzájem řekli své Ano.
K tomuto krásnému výročí
přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví, lásku, vzájemnou úctu
a pochopení a ještě spoustu
dalších let na společné cestě životem.

Odehrané zápasy a tabulky umístění TJ Družstevník Popovice
Muži
1. Ostrožská Lhota
2. Dolní Němčí B
3. Popovice		
4. Boršice u Bl.		
5. Uh. Ostroh B		
6. Hluk B		
7. Hradčovice		
8. Horní Němčí		
9. Částkov		

44:11
34:15
25:25
25:22
21:20
16:16
12:18
9:19
7:47

29
21
17
16
15
15
14
5
5

Žáci
1. Bojkovice B/Pitín
2. Nivnice		
3. Havřice		
4. Újezdec/ Orel UB
5. Suchá Loz		
6. Vlčnov		
7. Popovice		
8. Hradčovice		
9. Prakšice		
10. Záhorovice		
11. Rudice		

Výsledky utkání
73:13
56:20
65:22
52:39
20:25
27:53
18:17
26:40
23:36
15:50
14:74

27
24
22
19
14
13
12
12
6
6
3

MUŽI
26. 9.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
28.10.
30.10.

Popovice - Horní Němčí
Popovice - Boršice u Bl.
Popovice - Dolní Němčí B
Ostrožská Lhota - Popovice
Boršice u Bl. - Popovice
Popovice - Ostrožská Lhota

1:1
3:1
4:3
3:1
3:4
1:6

ŽÁCI
26. 9.
5. 10.
10. 10.
24. 10.
28. 10.
31. 10.

Popovice - Záhorovice
Popovice - Újezdec/Orel UB
Vlčnov - Popovice
Rudice - Popovice
Popovice - Nivnice
Suchá Loz - Popovice

3:0
5:1
0:0
1:0
1:6
2:2
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