Ročník 15, číslo 2

Zveme Vás
Neděle 14. července
Slováckú notečkú
Rozmarýnka, Túfaranka,
Libor Pantůček
předprodej vstupenek na OÚ
nebo na tel.: 777 070 306
vstupné 200,- Kč.
Amfík Bukovina, od 14 hodin
Sobota 20. července
Zkoušky loveckých psů
11. ročník zkoušek loveckých psů
z práce na vodě
Rybníky a myslivecká chata,
začátek v 8.15 hodin
Sobota 27. července
FitDenDam
celodenní akce pro ženy
více na str. 14
Amfík Bukovina, od 9 hodin

12. července 2019

Starostuv úvodník

Vážení spoluobčané,
v prosinci loňského roku, asi měsíc poté, co bylo v naší obci ustaveno nynější zastupitelstvo, začalo nové funkční období také pro poslance a starostku v Kálnici, naší
družební obci na Slovensku. Tamní zastupitelstvo se, podobně jako u nás, významně
obměnilo. V čele stanula nová starostka Mgr. Iveta Poluchová, mezi devíti poslanci
jsou čtyři nové tváře. Příležitostí k prvnímu vzájemnému setkání bylo předání pozvánky k oslavám 45. výročí znovuzaložení popovského fotbalového klubu TJ Družstevník. V půli ledna jsme s místostarostou, předsedou a prezidentem fotbalového
klubu vyrazili do Kálnice. Přijetí na obecním úřadě bylo vřelé. Už ve dveřích nás vítalo téměř kompletní zastupitelstvo. V jeho čele stála paní starostka, v náručí dort,
na něm z marcipánu vyvedený znak Popovic. Po krátké besedě a prohlídce sportovního areálu jsme návštěvu zakončili v kolibě, kam dorazili i bývalí starostové. Posezení se neslo v duchu vzpomínek na doby dávno i nedávno minulé. Se slovy „za půl
roku v Popovicích“ jsme vyrazili domů. A tak v sobotu 29. června, dorazila na fotbalové hřiště do Popovic návštěva z Kálnice. Paní starostka se už dopředu omluvila, že
ze zdravotních důvodů se oslav bohužel nezúčastní. Z poslanců k nám zavítala pouze
paní Sylvia Bolechová a MUDr. Lenka Benáková a tak náš záměr představit Popovice
novému vedení Kálnice se snad podaří uskutečnit někdy příště. Jádro výpravy tvořili
především fotbalisté TJ Zavažan, funkcionáři TJ a jejich nejvěrnější fanoušci. Ostatně
sobota 29. 6. 2019 byla hlavně dnem oslav fotbalu. Tak ať se daří!  Martin Slováček

Neděle 4. srpna
První hodová zkouška
KD, od 18 hodin
Neděle 1. září
Rozloučení s prázdninami
Amfík Bukovina
Pondělí 2. září
Zahájení školního roku
a přijetí prvňáčků na obecním úřadě
7. - 8. září
Slavnosti vína v Uh. Hradišti
Prezentace Mikroregionu
Dolní Poolšaví na stanovišti v parku před
obchodní akademií, účinkují:
Podolské Frišky, Věneček,
Malý Handrláček, Kunovjánek,
Děcka z Kunovic, Popovjánek,
Veleťánek, Tetičky z Kunovic, Mužské
pěvecké sbory z Kunovic a Hradčovic,
folklorní soubory Popovjan,
Lintava a Handrlák.
prodej zabíjačkových specialit
a výběrových vín

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 26. srpna 2019 od
19 hodin na obecním úřadě.

Běh osvobození

V sobotu 6. 4. 2019 se v Kálnici konaly tradiční bežecké závody na památku osvobození obce Kálnica. Po úvodní prezentaci vystartovalo na trať, která
vedla z Kálnice do Rakoľub k pomníku padlých rumunských vojáků a zpět, 82
zaregistrovaných sportovců. Soutěžilo se ve třech kategoriích: ženy a dívky
na 5500 m (do 40 a nad 40 let), muži a chlapci na 5500 m (do 40 a nad 40 let)
a dívky a chlapci do 15 let na 1500 m. Závodu na 5.500 m se zúčastnil i starosta
naší obce, Martin Slováček. A reprezentoval nás skvěle! Ale zdaleka nešlo o boj
o první místa, ale spíše o vyjádření podpory a sounáležitosti s našimi přáteli
z partnerské obce. Všichni závodníci obdrželi pamětní medaili a ocenění z rukou starostky obce Kálnica Mgr. Ivety Poluchovej a starostky obce Rakoľuby
Ing. Moniky Kopúnové. 
zdroj: Kálnické ozveny
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Opravy
podchodů pod
obchvatem
V následujících měsících bude probíhat oprava odvodnění podchodů pod
silnicí I/50 v Popovicích a ve Véskách.
Z tohoto důvodu dojde v těchto místech k částečnému omezení pro všechny
účastníky provozu. Podchody zůstanou
průchozí ve zúženém profilu 1,5 m, takže
chodci nebudou muset přecházet silnici.
Na komunikaci I/50 dojde k přechodné úpravě provozu. Během prací bude
uzavřen odbočovací pruh do Popovic
i do Vések vždy ze směru od Uherského
Brodu a odbočovat se bude z průběžného jízdního pruhu. Změny budou vyznačeny přechodným dopravním značením.
Nejvyšší povolená rychlost se v těchto
úsecích sníží na 50 km/h. Termín realizace je celkový pro oba dva podchody
a to od 1. 7. do 30. 11. 2019. Zhotovitel
stanovil takto dlouhou dobu především
z důvodu, že neví v jakém stavu oba
podchody jsou. Tato omezení dozajista
zkomplikují už tak složitou dopravní situaci na obou křižovatkách. Dbejte proto
prosím zvýšené pozornosti při průjezdu
těmito úseky i průchodu staveništěm.
Komplikace v plynulém provozu dopravy na komunikaci I/50 navíc zřejmě
způsobí také plánovaná akce Oprava povrchu v úseku Míkovice - Veletiny v délce
1950 m (v km 65,493 až 69,242). Termín
realizace je stanoven na období 3.8. 31.10.2019.
MS

Termíny svozů
odpadů

popelnice
10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9.
8. 7., 5. 8., 2.9.,
pytlový svoz papíru
9.8.
svoz nebezpečného odpadu
26.8. od 15 do 16.30 hodin
Sběrná místa jsou u horního kříže,
u čp. 23 a v ul. 1. máje.
Připomínáme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 je poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na 2. pololetí
tohoto roku splatný do 31. července 2019.

Provoz knihovny Popovice

V době prázdnin bude knihovna otevřena pouze ve dvou termínech, a to 18.
července a 15. srpna vždy od 17 do 19
hodin.
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Ze zasedání zastupitelstva

Od posledního vydání našeho zpravodaje se zastupitelstvo sešlo na svém
jednání dvakrát.
Dne 15. dubna zastupitelé projednali a přijali tato usnesení:
ZO Popovice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu sociálních služeb pro Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Zlín.
ZO Popovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) včetně udělení souhlasu s navrhovaným
stavebním záměrem a následné uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti (věcného břemene) na částech pozemků parc. č. 5032, 1621, 5030, 5031,
5028/3, 5107/4, 5107/76, v katastrálním území Popovice u Uherského Hradiště,
kdy se jedná o umístění 1 podpěrného bodu, podzemního vedení vysokého
napětí spolu s rezervní chráničkou optického kabelu HDPE pro telekomunikační síť v celkové délce cca 845 m, podzemního vedení nízkého napětí v celkové délce 96 m a uzemnění 21 m2, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě,
opravách distribuční soustavy, jejích úprav za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění, pro oprávněnou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, za jednorázovou náhradu 50.000,- Kč,
na dobu neurčitou.
ZO Popovice schvaluje změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2019:
Z důvodu připsání dotace z Ministerstva kultury na vybavení knihovny, navýšení prostředků pro vyplácení pohřebného a příspěvků pro nové občánky
a konání voleb do Evropského parlamentu byl rozpočet obce upraven takto
Navýšení příjmů			39 000,Celkové příjmy po změně		
13 549 090,Navýšení výdajů			
72 000,Celkové výdaje po změně		
13 640 090,Vzniklý schodek ve výši Kč 91.000,- bude pokryt z peněžních prostředků
na bankovním účtu obce. Aktuální stav peněžních prostředků na bankovních
účtech obce: 20 119 815,25 Kč.
Další zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 17. června 2019 a byli
na něm projednávány tyto záležitosti:
Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce
Charita Uherské Hradiště požádala o poskytnutí dotace na úhradu provozních
a mzdových nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb pro občany
Popovic. Na základě dohody o spolupráci z roku 2014 předložila organizace vyčíslení sociálních, zdravotních a návazných služeb poskytnutých v loňském roce
našim občanům. Podle evidence žadatele v roce 2018 využilo služeb 40 občanů Popovic a Charita žádá o poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,-. Vzhledem
k tomu, že se jedná o více jak 50 % navýšení oproti roku minulému, zastupitelstvo se shodlo na poskytnutí příspěvku ve výši 12.000 Kč.
Naopak zastupitelé rozhodli o nevyhovění žádostí a neposkytnutí příspěvku
těmto organizacím:
- Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. z Veselí nad Moravou, který nově
vznikl 5. března 2019, sdružuje fyzické i právnické osoby a byl pověřen realizací
letošních Javorinských slavností, požádal o finanční podporu této akce konané
28. 7. Konkrétní výše požadované částky neuvedl.
- Linka bezpečí, z.s. z Prahy, požádala o podporu provozu ve výši Kč 7.500,-.
Spolek na lince 116 111 poskytuje anonymně, zdarma a nonstop pomoc lidem
v krizových situacích.
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST,
z Prostějova, která od roku 1991 pomáhá těžce zdravotně postižným dětem a jejich rodinám, požádala oposkytnutí daru na letošní aktivitu - týdenní ozdravný
pobyt dětí v Beskydech. Konkrétní výše požadované částky není uvedena.
- Diakonie Českomoravské církve evangelické – středisko CESTA z Uherského
Hradiště, která poskytuje služby rané péče, denní stacionář, podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutické služby pro lidi s mentálním, kombinovaným či psychickým postižením, požádala o její finanční podporu. Konkrétní
výše požadované částky není uvedena.
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Dále zastupitelé projednali žádost o prodej pozemku:
Vlastník pozemků parc. č. 5056 a parc. č. st. 1 uvádí do souladu fyzický stav uvedených nemovitostí se stavem zapsaným v katastru nemovitostí. V souvislosti
s tím došlo k zaměření nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu, kdy bylo
zjištěno, že novým stavem je dotčen také pozemek parc. č. 5019/2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, která je ve vlastnictví Obce Popovice. Část tohoto pozemku o výměře 17 m2 se nachází pod stávající stavbou rodinného domu, který stojí
částečně také na pozemcích parc. č. 5056 a parc. č. st. 1. Změny uvedené v geometrickém plánu mohou být zapsány do katastru nemovitostí mimo jiné také až
po doložení nabývacího titulu vlastníka nemovitosti, proto tento požádal Obec
Popovice o odkup. Náklady na znalecký posudek ke stanovení ceny části pozemku, která je předměte prodeje, by byly neúměrné jeho účelu. Proto zastupitelstvo
obce rozhodlo o stanovení ceny na 100,- Kč/m2, která zohledňuje skutečnost, že
se jedná sice o pozemek v zastavitelné části obce, ovšem nyní autonomně nevyužitelný a zastavěný stavbou cizího vlastníka. Žadatel se také z vlastní iniciativy
snaží narovnat situaci, kterou nemohl v minulosti přímo ovlivnit. Správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Po té bylo na programu zasedání projednání závěrečných zpráv příspěvkových
organizací obce a závěrečného účtu obce. Všechny dokumenty jsou zveřejněny
na elektronické úřední desce obecního úřadu. Zastupitelé i přítomní občané byli
se závěrečnou zprávou seznámeni a souhlasili se zněním těchto usnesení:
- ZO Popovice schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Popovice, bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 s výsledkem hospodaření -48.572,36 Kč a schvaluje jeho úhradu z rezervního fondu příspěvkové
organizace.
- ZO Popovice schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 příspěvkovou organizací Amfík Bukovina Popovice, bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 s výsledkem hospodaření -295.144,62 Kč
a schvaluje jeho úhradu ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace v rozpočtovém roce 2019.
- ZO Popovice bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
a schvaluje účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
Zastupitelé dále projednali postoupení pohledávky obce.
Obec Popovice odebírala do svých odběrných míst plyn od společnosti
Energie Pro. Za zúčtovací období od 25. 8. 2017 – 31. 8. 2018 vznikl obci přeplatek na zálohách ve výši 39.593,- Kč, který měl být na základě faktury vystavené spolu s vyúčtováním vrácen na bankovní účet obce do 23. 11. 2018. Ani
po opakovaných výzvách k vrácení nedošlo. Společnost Energie Pro místo toho
náhle ukončila dodávky plynu do těchto odběrných míst a zaslala vyúčtování
za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 spolu s fakturou ve výši 7.475,- Kč. Nastalou situaci starosta řešil rychlým zasmluvněním odběrných míst prostřednictvím Energetické agentury Zlínského kraje u Pražské plynárenské na dobu
do 31. 1. 2020. Pohledávku pak jednostranným vzájemným zápočtem snížili
na 32.118,- Kč a tuto skutečnost Energii Pro oznámil. Energie Pro dodává plyn
stále do odběrných míst Základní školy a Mateřské školy Popovice, p.o. Nabízí
se tak možnost postoupení pohledávky škole a její započtení vůči závazkům
školy k dodavateli plynu. Tuto možnost zastupitelé schválili a pověřili starostu
obce podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.
Dalším bodem jednání bylo projednání změny č. 3 rozpočtu.
Starosta obce informoval zastupitele, že v rámci své kompetence během
období mezi zasedáními zastupitelstva obce provedl tyto rozpočtové změny:
Navýšení neinvestičních příjmů na položce volby do EP na základě poskytnuté dotace (což bylo nutné také promítnout na straně výdajů), a také přeplatek
na energiích(vyúčtování záloh na elektřinu na veřejné osvětlení) Po změně byly
příjmy navýšeny o 56 tisíc Kč. Na straně výdajů došlo k několika přeúčtování
menších položek v rámci paragrafů, zaúčtování výdajů na volby do EP navýšilo
celkové výdaje o 15 tis Kč. Po schválení změny č. 3 rozpočtu obce jsou celkové
příjmy 13 634 090 Kč a celkové výdaje 13 655 090 Kč.

Strategický plán
rozvoje obce
Zastupitelstvo obce při zahájení
svého funkčního období v roce 2018
definovalo hlavní body svého programu, ale k jeho naplnění postrádalo
podrobněji zpracovaný postup. Rozhodlo se proto zpracovat strategický
dokument, který by pojmenoval hlavní
problémy rozvoje obce, sladil jednotlivé představy, koordinovaně řešil jejich
naplňování a byl podkladem pro zdůvodnění individuálních aktivit. Po jeho
zpracování bude obec lépe připravena
na podávání žádostí o dotační podporu a efektivní využívání finančních
kapacit. Tento plán nyní bude podkladem pro rozhodování v záležitostech
rozvoje obce. Zastupitelé považují
za velmi důležité zjistit názory občanů
na to, jaká by měla naše obec být a co
pro to všichni můžeme udělat. Proto je
součástí tohoto zpravodaje také dotazník, který bude sloužit k průzkumu názorů obyvatelstva. Obracíme se na Vás,
občany starší 15let, s prosbou o jeho
vyplnění a odevzdání do schránky
obecního úřadu. Dotazník je možné
stáhnout nebo vyplnit v elektronické
podobě na adrese www.popvice.cz
Předem děkujeme za Váš zájem
a spolupráci! 
starosta obce

Co že to hrajeme
v rozhlase?
Určitě jste postřehli, že jsme výrazně
omezili repertoár skladeb uvádějící hlášení obecního rozhlasu. Odmítli jsme totiž
přistoupit na podmínky licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl.
Kolektivní správci na letošní rok požadovali licenční poplatek za provozování
obecního rozhlasu ve výši 9.045 Kč. Při
počtu zhruba 150 hlášení za rok by tak
poplatek za jednu písničku činil asi 60
korun. Vzhledem k této ceně a účelu, kterému tato „veřejná produkce“ slouží, jsme
ukončili užívání chráněných děl prostřednictvím obecního rozhlasu. Stejně tak neadresnost celého systému licenčních poplatků za užívání obecního rozhlasu v nás
nebudí přílišnou důvěru. Skladby, které
dnes pouštíme, pocházejí od interpretů,
kteří nejsou organizovaní ve svazu autorů a hrají skladby osvobozené od licenčních poplatků. Věřím, že nezůstane pouze
u současného výběru a v budoucnu se
podaří ho rozšířit. Třeba o lidové písničky
v podání Popovské Liše. 
MS
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Srandohled
Vitajte ludé dobří, taky vás sužovali ty
hice? Kurňa, taková výheň sa dá vydržat
jedině s nohama ve vodě a s hubú v hospodě. Totkaj sem sa už radovala, dyž sem
v rádiu slyšela : „od západu sa k nám blíží
studená fronta!“, enomže následovalo aktuální hlášení o počasí: „studená fronta nedorazí, po cestě k nám zdechla hicem!“. Tož
v takovém horku sa nedalo nic dělat, enom
opatrno dýchat. No a ty noce! Lesti je okno
otevřené či zaryglované néni poznat. Totkaj
sme měli rozglábené okna aj dveři, jak dyby
sme vítali čínskú delegacu, ale kromě komárů a řevu z nejakéj kalby, sa nepohla ani
niť. Házala sem sebú na posteli, za tú noc
už poštvrté hore, a né a né zabrat. Tož se
idu napit, podívat z okna a znovu do pelechu. Snáď to už půjde. Naráz zišťuju, že čučím do téj bedny s obrázkama. Akoráť tam
roztáčali ten buben s popsanýma kuličkama. Ja, Sportka! Šak já sem si totkaj taky
vsadila! Tož sa podívám, lesti néni štěstí
dostatečně unavené. První číslo. To myslím
mám. Druhé číslo - to mám taky. Při třetím
už sem zbystřila - zaséj to moje! Začala sem
byt napnutá jak guma od trenýrek. Dyž aj
štvrté a páté číslo bylo stejné jak ty co dávám, přestala sem dýchat. Konec. Všecky
čísla sem uhodla. Šťastný výherce prý bere
3 milióny sto tisíc! Začaly sa ně před očima točit kola jak z voza a mezi něma poletovaly stokoruny, pětistovky aj tisícovky.
Tož tak vypadá nebe. Už sem přemýšlala
co s tým bohatstvím budu dělat. Pojedu
na dovolenú, pořídím si koňa, nechám si
firmú ukludit barák... Neco si uložím a neco
dám na charitu, aby ludé neřekli. Ale eště si
to zkontroluju. Abych si to užila, pomaličku
přepisuju vylosované čísla... tři miliony sto
- kurňa já su šťastná... , vedle nich eště pomalej čísla z mojého tiketu... přece enom ně
má ten hore rád... odškrtávám číslo po čísle... Na co sem čuměla?! Moja výhra je 31
korun! Zas vidím kola před očima, ale včíl
rudé. Bečím zteky a tým sa konečně zbudím, fuj to býl sen! Zpocená jak tela idu pod
sprchu, abych sa probrala. Při nejbližší cestě do Hradišťa vytahuju z peněženky sportku a nechávám si ju zkontrolovat. Paní
vyhrála ste 115 korun. Tož si za tu výhru
vsadím na příští dvě losování, kúpím si noviny, doplatím padesát korun a spokojeno
jedu dom. Tož tak ludé, přeju vám, aby ste
z teho horka nezblbli a pamatovali si, že co
si vlastníma rukama nevyděláte, to nemáte. Pokud teda nejste na téj vyšší politickéj
úrovni! Pěkňučké léto přeje Vaša Nováčka
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Udržujete řádně data o vašich
nemovitostech v katastru?

Ilustrační foto

Mnohdy teprve až v momentě, kdy vlastník hodlá s nemovitostí disponovat,
se odhalí nesoulad skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Například stavba je v katastru zakreslena neúplně, případně vůbec, pozemek pod stavbou není ve vlastnictví majitele stavby a tak dále. Jak si informace
o vašich nemovitostech ověříte? Nejsnáze na internetových stránkách https://
nahlizenidokn.cuzk.cz. Když si v mapě najdete svoji nemovitost, okamžitě vidíte,
jestli záznam v katastrální mapě odpovídá leteckému snímku. Všechno by mělo
být v pořádku, pokud půdorys vašeho domu na leteckém snímku koresponduje
s hranicemi v katastrální mapě, vlastníkem pozemku (případně pozemků) pod
stavbou jste vy a druh pozemku odpovídá jeho využití. Pokud ne, nebo stavba
není v katastrální mapě vůbec vyznačena, bylo by dobré se pokusit s tím něco
udělat. K těmto případům dochází hlavně v důsledku různých úprav a přístaveb, které stavebník neohlásí ani stavebnímu, ani katastrálnímu úřadu. Někdy se
do takové situace dostane až následný vlastník, který při koupi domu nevěnuje
příliš pozornosti jeho evidenci v katastru nemovitostí. Každopádně pro uvedení evidence do souladu se skutečností je v takovém případě, kdy stavba výrazně
přesahuje její hranice vyznačené v katastru, nebo není zapsána vůbec, zpravidla
nutné nechat zaměřit skutečný stav a vyhotovit geometrický plán. Zápis této
změny je potřeba doložit také potvrzením o existenci stavby, které vydá stavební úřad. Pokud nemáte kolaudační rozhodnutí, nebo jiné potvrzení o povolení
k užívání stavby, budete potřebovat její pasport, tj. zjednodušenou dokumentaci
dodatečně vypracovanou projektantem. Správně tušíte, že zadarmo to nebude, ale mělo by být zájmem vás, samotných vlastníků, aby byly údaje katastru
v souladu se skutečným stavem. Ostatně k oznámení těchto změn má vlastník
ohlašovací povinnost. Není moudré čekat na revizi katastru nemovitostí, která
dřív nebo později proběhne i v Popovicích, a na případnou výzvu katastrálního
úřadu, ve které budou požadovat ve stanovené lhůtě doložení všech potřebných
dokumentů. Odkládat to se nemusí vyplatit i z jiného důvodu. Dnes se dá na stavebním úřadě v Kunovicích projednat tyto nesoulady, způsob jejich odstranění
a možnosti nápravy osobně s Ing. Horáčkem nebo paní Koutnou, kteří jsou do určité míry znalí místních poměrů a jsou ochotni společně nalézt nejlepší řešení.
Po případném uskutečnění záměru Ministerstva pro místní rozvoj zřídit centrální
stavební superúřad a změnit celý systém povolování staveb, by jednání už nemusela být tak vstřícná.
MS

Akce na Amfíku

První jarní měsíce znamenaly pro posádku Amfíku finalizaci
příprav na sezonu. Ta se prakticky rozběhla s počátkem května, který byl asi nejvíce zaměřený na akce pro veřejnost. Bohužel se nám na těchto akcích podepsalo nemalou mírou počasí.
A co se tedy u nás odehrálo?
Hned 16. května jsme si připravili ve spolupráci s profesionálním zájezdovým divadlem Artur premiéru divadelní komedie Hodina duchů, kterou jsme nakonec přesunuli z Amfíku
do kulturního domu. Ani to však nezachránilo návštěvnost
a pobavit se přišlo 32 diváků, což nás z pohledu pořadatele
trochu mrzí a určitě to bude ponaučením pro plánování akcí
do budoucna.
22. května se konal již po čtvrté krajský soutěžní den Integrovaného záchranného systému. Na Amfík se sjeli žáci
8. tříd z 19 vybraných škol celého Zlínského kraje a soutěžili
v branně vědomostních disciplínách, které si pro ně připravili zástupci Hasičského záchranného sboru, záchranné služby,
policie ČR, Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, BESIPU a Armády České republiky. Déšť se na nás v tento den vyřádil, ale
to neubralo na náladě a nadšení soutěžících, kteří si tento den
jak se patří užili. Děti si vyzkoušely vojenskou techniku, ruční
zbraně, prohlédly si techniku záchranných složek, nechyběla
praktická část první pomoci a na několika stanovištích prokazovali soutěžící své vědomosti a fyzickou zdatnost. Poděkování patří všem složkám, které se na akci podílely, a především
budoucím záchranářům z vyšší odborné školy zdravotnické,
kteří vedli soutěžní týmy a nemalou mírou se zasloužili o hladký průběh akce a dobrou náladu.
18. května se konal další ročník Jarmarku řemesel v režii
SPOT Slunéčko, který byl i tentokrát skvěle připraven a návštěvnost potvrdila, že tyto akce mají smysl.
I 25. května nám počasí přálo a dalo tak zelenou další tradiční akci, kterou byl Senior festival 2019. Opět se na Amfíku
sjelo několik soutěžních družstev složených z dříve narozených členů, jejichž věk jim rozhodně neubral na míře nadšení a odhodlání pro turnaj v pétanque. Po celou dobu trvání
akce si mohli senioři popovídat se zástupci Uherskohradišťské
nemocnice, kteří jim například měřili tlak, u stánku BESIPu si
mohli vyzkoušet za pomoci speciálně upravených brýlí pohyb
po překážkové dráze a u stánků Policie ČR a Charity bylo možné získat informace o prevenci kriminality a službách pro seniory. O dobrou náladu se postarala Cimbálová muzika z Milotic,
která s námi vydržela až do samého konce.
Závěrem mi opět dovolte několik slov k provozu. Jak je zřejmé z předchozích řádků, květen byl bohatý na kulturu i zážitky.

Popovské listy

Posledního květnového týdne nám začínají nabíhat soukromé
akce, oslavy, svatby a tak podobně. Při pohledu do našeho
kalendáře zjišťujeme, že prakticky každý víkend u nás někdo
oslaví nějaké to jubileum, nebo vznikne nové manželství. Vážíme si rozhodnutí těch, kteří se rozhodnou oslavit své významné okamžiky u nás na Amfíku a jménem celého kolektivu bych
chtěl požádat Vás ostatní o pochopení, pokud bude omezen
přístup do některé části areálu, popřípadě bude omezen rozsah služeb restaurace.
Po některých personálních změnách a náborové akci pro
brigádníky vznikl na Amfíku stabilní tým lidí, kteří se budu
snažit vždy udělat maximum pro Vaši spokojenost a pohodlí.
V souvislosti s tím musím konstatovat, že mám opravdu radost z již jmenovaných brigádníků, kteří velkou mírou přispívají k tomu, že Amfík se zase dostává do povědomí lidí v tom
kladném slova smyslu. Navzdory jejich mladému věku jim nechybí ochota, smysl pro pořádek a zodpovědnost.
Soukromé akce, které se na Amfíku konají a především svatby, jsou často velmi náročné na přípravu, zajištění hladkého
průběhu a logistiku. A když už jsem se zde zmínil o našich brigádnících, dovolím si zde vyjádřit veliké poděkování Jarušce
a Jirkovi Šestákovým, jejichž nasazení a ochota pomáhat jsou
tím hlavním důvodem, proč se u nás hostům líbí a odcházejí
z Amfíku spokojeni.
Úplně nakonec pár informací k otevírací době. Po analýze
návštěvnosti v jednotlivých dnech jsme stanovili otevírací
dobu pro aktuální období.
Jan Zavřel - ředite

AREÁL

LETNÍ PROVOZ
od 1. 4. do 31. 10.

8:00 – 20:00 hodin

RESTAURACE

LETNÍ PROVOZ 1. 7. – 31. 8.
Pondělí a úterý		ZAVŘENO
Středa až neděle + svátky
11:00 – 20:00 hodin
PODZIM 1. 9. – 15. 10.
Pondělí a úterý		ZAVŘENO
Středa a čtvrtek
14:00 – 18:00 hodin
Pátek
14:00 – 20:00 hodin
Sobota
11:00 – 20:00 hodin
Neděle + svátky
11:00 – 18:00 hodin

Slavnostní okamžiky
Sociální komise obecního úřadu je nejvytíženější komisí, co
se týká aktivní činnosti. Každoročně chystá velké listopadové
setkání seniorů i pravidelná setkávání senior klubu, realizuje
vítání občánků i přijetí jubilantů v obřadní místnosti OÚ. Setkání jubilantů - ročníku si organizují sami oslavenci. Pokud mají
zájem o slavnostní přijetí na obecním úřadě, je možné nahlásit
plánovaný termín setkání v kanceláři úřadu, starostovi obce
nebo předsedkyni sociální komise, paní Lence Falešníkové.
Stejně tak je možné postupovat i v případě jubilejního výročí
sňatku - oslavě zlaté, diamanové svatby. Pokud vás takové krásné jubileum čeká a chtěli byste jej udělat ještě slavnostnějším,
stačí se v dostatečném předstihu ohlásit na obecním úřadě.
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Kaleidoskop událostí

Každý rok se naše škola zapojuje do celorepublikové akce Celé
Česko čte dětem. Není to ovšem jen o čtení. Přespíme ve škole,
hrajeme si, soutěžíme.

V neděli 14. dubna se konalo vítání občánků. Na obecním úřadě
byli slavnostně přijati tři kluci jako buci: Onřej Škrabal, Richard
Omelka a Daniel Šuranský.

Ve středu 17. dubna 2019 bylo vyučování doplněno o velikonoční
dílničky, které si pro naše malé školáky připravili popovičtí senioři
ze Senior klubu.

Velikonoční pondělí se i v naší obci nese v duchu tradic. Kluci ze
souboru Popovjan nezapomněli na žádnou z tanečnic aby je jak
se patří vyšlahali.

Zápis dětí do první třídy školního roku 2019 - 2020 se konal
25. dubna a zúčastnilo se ho 9 předškoláčků.

Taneční soubor Popovjánek každoročně na začátku května vyráží
do chřibských lesů na středisko Dopravák, kde pilně trénuje nové
choreografie.
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Kaleidoskop událostí

V neděli 12. května se uskutečnilo vystoupení věnované
maminkám k svátku. Děti ze základní školy maminkám zpívaly,
recitovaly, muzicírovaly i hrály divadlo.

Tradičně se na vystoupení pro maminky podílí i děti odrostlejší,
tanečníci folklorního souboru Popovjan a Popovjánek představili
pásmo Čí je to svajbička.

Jedenáctý Jarmark řemesel se blýskl krásným počasím, rekordní
návštěvností, skvělou atmosférou a perfektním vystoupením
slovenského souboru Poleno.

Aby vše dobře dopadlo, závisí na spoustě dobrých duší,
ochotných lidí, kteří přiloží ruku k dílu... a navíc s úsměvem. Díky!

Senior festival se na Amfíku uskutečnil 25. května a k dobré
pohodě přispěli také muzikanti z Cimbálové muziky z Milotic.

Pohádkový les je akce, kterou vyhledávají děti i dospělí
z širokého okolí, krásné počasí, spousta pohádkových postaviček
a příjemné prostředí jsou zárukou úspěchu.
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Kaleidoskop událostí

Ukončení úspěšné sezony žáci TJ pořádně oslavili. Nesmělo
chybět také předání diplomů a cen. Velký dík patří mladým
fotbalistům i trenérovi.

Na obecním úřadě byly 23.6. přivítány dvě malé popovské slečny:
Agátka Bičanová a Anežka Dočekalová.

Pro vítěze celoroční soutěže Popovjánku připravili vedoucí výlet.
Za odměnu je vzali do pekla! Jak se říká, za dobrotu, na žebrotu.
Ale děti si to peklo náramně užily.

Popovice a Kálnici nespojuje jen slovo „družební“, spojuje je
skutečné přátelství jejich obyvatel. Další setkání u příležitosti
oslav popovického fotbalu toho bylo důkazem.

Skvělá zábava a dobrá nálada vládla celým sportovním
odpolednem. A kde jsou fotbalisti, tam musí být i roztleskávačky,
v tomto případě tanečnice PopoZumby.

Současné vedení TJ i fotbalisté ocenili, že si tyto oslavy nenechali
ujít ani pamětníci a lidé, kteří „u toho“ před pětačtyřiceti lety byli.
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Zákon, vyhláška
nebo zdravý rozum
Říká se, že opakování je matkou moudrosti, tedy opět:
Naše obec, tak jako spousta jiných, má platnou vyhlášku o regulaci
volného pohybu psů, která nařizuje mít v zastavěném území obce psa
na vodítku. Další ustanovení vyhlášky mluví o povinnosti držitele zvířete
dbát na to, aby jejich pes neznečišťoval veřejné prostředí a nepoškozoval
veřejnou zeleň. Rozumný a slušný člověk nepotřebuje vyhlášku ani strážníka za zadkem, aby po svém psu uklidil, aby neznepříjemňoval život a prostředí ostatním lidem. Bezohledný hlupák se nebude namáhat i kdyby těch vyhlášek
bylo sto. Mezi pejskaři se tradovalo, že nejjednodušší způsob, jak odnaučit psa „čúrat“
tam kde nemá, je strčit mu do loužičky čumák. Možná by bylo vhodné praktikovat
tento způsob u majitelů psů, kterým je jedno, co po jejich pejskovi zůstává na chodnících, trávnících a zahrádkách.
Zákon o silničním provozu udává jasné pravidla pro stání a zastavení na komunikaci. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Při stání musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy. Dále řidič parkující na chodníku se podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dopouští přestupku. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat,
pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Toto chování ohrožuje chodce, kteří
musí při míjení vozidla vstupovat do vozovky. Jedná se hlavně o maminky s kočárky,
invalidní občany, starší a hůře pohyblivé osoby, ale také děti. S ohledem na zvyšující se počet automobilů v domácnostech se situace s parkováním a stáním na silnici
nebo na chodníku, stejně jako jinde ve městech a obcích, i u nás zhoršuje. Tady je to
hodně o možnostech, ale opět hlavně o ohleduplnosti a slušnosti. Někde je opravdu
problém najít ten kousek místa na zaparkování, někde je to jen o tom, že se hledat
nechce. Ale všichni by měli mít na paměti, že dítě nebo stará babička, která obchází
auto zaparkované na chodníku, si nemusí všimnout přijíždějícího auta. Mít na paměti,
že kvůli autu zaparkovanému na úzké místní komunikaci, se k hořícímu domu nemusí
dostat včas hasiči. Není to v zákonech a vyhláškách, je to v nás, lidech!!!
JN

Na hřbitově probíhají stavební práce

Od 1. 7. 2019 probíhají stavební práce na obnově hřbitovní zdi: od hlavní
brány vlevo až po márnici, od márnice po branku od KD. Stavbu provádí Gass
Road, s.r.o., Tovární 823, Staré Město. Předpokládaný termín ukončení prací je
31. 8. 2019. Žádáme vás, abyste dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti místa stavby a strpěli omezení spojená se stavbou. Děkujeme za pochopení.

MS

Možnost
využití dotací
pro domácnosti
Pro informovanost našich občanů
nám Energetická agentura Zlínského kraje poskytla aktuální informace
o možnostech využití dotací z Programu Ministerstva životního prostředí
„Nová zelená úsporám“ pro domácnosti. Výzva bude zveřejněna na podzim
tohoto roku, ale je třeba se na ni připravit. Z tohoto programu je možné čerpat
na zateplení RD, výměnu oken a dveří
a na výměnu kotlů na tuhá paliva. Podrobnější informace najdete na letácích
ve vývěskách OÚ nebo na webu obce.
Aktuální předpoklady pro naši oblast
nám sdělila paní Ing. Knotková, ředitelka
Energetické agentury Zlínského kraje:
„Kotlíkové dotace trvaly v minulých
výzvách 3 minuty, nyní je předpoklad, že
výzva bude zveřejněna 10. 9. 2019 a žádosti budou přijímány 15.10.2019 v 8:00
elektronicky, je potřeba sledovat stránky
Zlínského kraje a hned po otevření výzvy
žádosti podat. Žadatelům z řad občanů
Vaší obce bych doporučovala plynové
kondenzační kotle. Každý musí mít kotel na tuhá paliva, který je první nebo
druhé emisní třídy, což dokládá revizí
kotle. A pokud mají i starý kotel plynový,
nejlépe zlikvidovat oba a pořídit si plynový kondenzační s SVT kódem pro 3.
vlnu kotlíkových dotací, odkaz najdete
na www.eazk.cz.
Dále je možno žádat na zateplení (zateplení RD - obvodový plášť, výměnu
oken a dveří, zateplení stropů a podlah
nebo něco z toho) z Nové zelené úsporám na realizaci je 24 měsíců od podání
žádosti a 24 měsíců zpětně lze uznat
i faktury za materiál i práce na zateplení
nebo výměně oken. Žádat mohou vlastníci nemovitostí do konce roku 2021, pokud ještě budou peníze.“
Pokud uvažujete o využití těchto dotací, potřebujete konkrétní informace,
případně pomoci s žádostí, můžete se
obrátit na Energetickou agenturu Zlínského kraje, ul. J. A. Bati (naproti „Baťova mrakodrapu“), budova 22 (Obchodní
centrum, 2. etáž vpravo na konci chodby), kancelář č. 212, Zlín, www.eazk.cz,
mail: info@eazk.cz, tel: 577 043 940, nebo
přímo na paní Ing. Miroslavu Knotkovou:
miroslava.knotkova@eazk.cz. 
JN
9
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Hrozí nám změna klimatu?
Počasí posledních let potvrzuje domněnku, že se naše planeta otepluje, a že změna klimatu se stává skutečností. Nebývalé vlny veder, nebezpečné bouřky s bleskovými povodněmi,
prudké výkyvy teplot a dlouhá období sucha. To jsou jen některé z jevů, které můžeme pozorovat i u nás. Předkládám tabulku srážek, které spadly v Popovicích od roku 2014 do poloviny
roku 2019. Rok 2013 byl posledním obdobím velmi štědrým
na vláhu, kdy spadlo 1094 mm srážek, což je asi o 500 mm více
než je přibližný roční průměr srážek (kolem 600 mm). Od roku
Rok

2014 však je roční průměr srážek podprůměrný a lze souhlasit
s oznámením ČHMÚ, že v ČR chybí za uvedené období sucha
v půdě od 700 až do 900 mm vody, což potvrzuje i tabulka
srážek spadlých v Popovicích. Deficit vláhy tak u nás činí od r.
2014 přibližně 634 mm vody. Předpověď meteorologů neslibuje v dalším průběhu roku zmírnění sucha. Zdá se, že si hrozící
změnu klimatu začínají pomalu uvědomovat čelní představitelé světa a hledají vhodná opatření, která by měla zpomalit a posléze i zastavit nebezpečné změny na naší planetě.

srážky za jednotlivé měsíce (v mm)

Srážky za rok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

34

18

13

36

47

58

89

39

58

38

18

31

477

2015

31

26

31

24

32

17

45

101

58

27

32

27

441

2016

26

74

27

41

38

49

56

39

24

81

36

5

502

2017

24

30

17

36

26

33

61

28

101

53

48

43

500

21

50

95

12

7

42

446

2018

39

22

18

19

42

79

2019

62

30

17

35

103

37

celkem

216

195

115

197

288

273

272

257

336

211

141

138

za měsíc

36

32

19

33

80

46

54

52

67

42

28

27

Jindřich Kolek
kronikář obce

Trocha „suché“ teorie
Atmosférické srážky (či jen srážky)
jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů. Srážky jsou jednou z hlavních
částí koloběhu vody v přírodě. Průměrné
množství a frekvence srážek jsou důležitou charakteristikou zeměpisných oblastí a rozhodujícím faktorem pro úspěšné
provozování zemědělství.
Sucho se projevuje nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich
kombinací. Jeho důsledkem dochází
k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k úhynu živočichů, či ke zhroucení
celého ekosystému. Příčiny vzniku sucha
lze rozdělit na přirozené (období sucha,
El Niño) a antropogenní (odlesňování,
eroze zemědělské půdy, regulace toku).
Dlouhodobé sucho je rovněž jedním
z projevů změny klimatu. Antropogenní
příčinou sucha na regionální úrovni je
i nevhodné lesní a krajinné hospodářství,
které ve svém účinku odvodňuje lesy,

zemědělskou půdu, nadměrně reguluje
okolí vodních toků. Sucho má také přímou vazbu k opačnému extrému, čili k
náhlým přívalovým dešťům a povodním.
V ČR byla v posledních desetiletích
zaznamenána výrazná sucha v r. 1947,
1974, 2003, přičemž katastrofální sucho
v roce 1947 vedlo k silné neúrodě. V roce
2003 byly na řadě toků naměřeny nejnižší stavy vody za dobu sledování a velké
množství menších toků vyschlo zcela.
V současnosti je extrémním suchem
zasažena polovina České republiky. Podle aktuálních údajů (ze dne 8.7.2019)
portálu InterSucho jím trpí celé Čechy
a severovýchodní Morava. Extrémním
a výjimečným suchem je dohromady
postiženo 63 procent území. InterSucho
rozlišuje šest stupňů sucha, nejnižší je
snížená úroveň půdní vláhy, výjimečné
a extrémní sucho jsou dva nejvyšší stupně. Stupeň sucha vědci určují jako poměr

aktuální nasycenosti půdy do jednoho
metru a průměru nasycenosti v tomto
období za léta 1961 až 2010.
Návrhy opatření na ochranu před následky sucha a nedostatkem vody obsahuje Koncepce ochrany před následky
sucha pro území České republik, která
byla schválena usnesením vlády č. 528
ze dne dne 24. července 2017. Nejnovějším počinem vlády k řešení situace je
rozhodnutí o zřízení komisí, které budou
rozhodovat o opatřeních v době sucha,
podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi
vodohospodářského zařízení jejich zprovoznění. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou připravilo ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Komise
by v závislosti na tom, kdy novelu schválí
parlament, měly začít vznikat v příštím
roce. Doufejme, že ještě není pozdě.  JN

Zahrádkářské zprávy

Problém sucha se týká nás všech,
spodní voda nadále chybí – deficit je
ještě na několik let při normálních srážkách. A protože jei teplo, je třeba ošetřovat rostliny proti houbovým chorobám
a živočišným škůdcům. Na houbové
choroby máme stále převážně chemii,
na škůdce jsou i „ekologické“ prostředky,
každý si může vybrat. Když ale tu ekologii přeženeme, tak nám to taky může
popálit rostliny. U chemie stačí dodržet
10

koncentrace a ochranné lhůty – je to prověřeno i s rezervou. Takže brambory už
měly být ošetřeny proti plísni i podruhé,
cibule taky. Na mandelinku už zabírá jen
Spin Tor, na ostatní jedy si zvykla. A neošetřovat při teplotě nad 25°C, ta teplota
platí pro všechna ošetřování. Mšic je taky
moc, je třeba je hlídat aby se neomezil
růst mladých výhonů. Pokud na stromech vyrůstají tzv. „vlky“ a nebudeme
je potřebovat pro další růst, vylamujte je

za zelena, aby ze spících oček po odstřižení nenarostlo víc „vlků“ a nezahušťovaly se koruny. Kadeřavé listy broskvoní
je dobré otrhat, nic jiného už nezabere
a stromy přihnojit na list. Na naší stránce
obecního webu jsou uvedeny podrobné
informace o ochraně rostlin pro červen
a červenec a také tabulka pro ředění přípravků. Vinohradníci mají práce naštudované, to znamená stále moc, ale ať se
taky podívají.
J.V.

Zprávičky z naší školičky

Už je to tady. Deset měsíců uteklo jako voda a všichni školáci mají před sebou dvouměsíční prázdniny. V letošním školním roce jsme podnikli spoustu akcí. Připravili jsme si vánoční
vystoupení i vystoupení pro maminky, prvňáčci se pravidelně
setkávali s předškoláky, děti absolvovaly různé preventivní
programy, spali jsme ve škole, byli jsme v divadle a podnikli
jsme spoustu dalších akcí. Vyvrcholením celoročního snažení byl výlet do Brna do VIDY, kde si to děti pořádně užily.
Kromě rozsáhlé expozice jsme byli na zvukové science show
Mr. Ucho. Prváci a druháci absolvovali program Alchymisté
a třeťáci a čtvrťáci program Čas na čas. Děti se dostaly do role
„malých vědců“, kde si vyzkoušely, zda se dá z kapaliny připravit pevná látka a zasoutěžily si v rozpouštění ledové kostky.
Sestrojily si vlastní časostroj a také přesýpací hodiny, které si
mohly odnést domů. Na závěr si děti mohly zakoupit jednoduché hlavolamy a dárkové předměty. Cestu domů jsme si
zpříjemnili výbornou jogurtovou zmrzlinou, která na nás če-
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kala v cukrárně v Bučovicích. V posledních červnových dnech
jsme navštívili Přesné odlitky s. r. o. Popovice a hasičskou
zbrojnici v Uherském Hradišti. Poslední školní den byly děti
odměněny za sběr papíru a za celoroční snažení si odnesly
odpovídající vysvědčení.
Všem přejeme krásné prožití léta a s našimi pokračujícími
školáky se opět uvidíme v pondělí 2. září. Co se týká organizace dalšího školního roku, prváčky z hlavních předmětů bude
učit Mgr. I. E. Hendrychová, druhou třídu, pokud nastoupí
všech 5 žáků, dostane nová paní učitelka, se 3. třídou a 4. třídou budou pokračovat jejich třídní učitelky. Loučíme se s paní
učitelkou Mgr. Hanou Drštičkovou a děkujeme za roční poctivou práci s letošními prváčky. Odcházejícím žákům pak přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách.
Sledujte prosím stránky školy poslední srpnový týden, kde
zjistíte informace k zahájení nového školního roku.

Pedagogický sbor ZŠ

Pohádkový les plnoletý

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ
JEDNOTA, z. s.
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK Z.S.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
a Myslivecký spolek
Bukovina Popovice pořádají

11. ročník zkoušek
loveckých psů
z práce na vodě
Sobota 20. 7. 2019
POPOVICE - rybníky
ČSŽ Klub žen Popovice uspořádal dne 1. června již tradiční pohádkový les. Na 150
startujících dětí si přišlo splnit disciplíny k různým pohádkovým stanovištím, kdy
na ně vždy čekala odměna. Mezi tradičními pohádkovými postavičkami, kterými byl
například vodník, Máša a medvěd, loupežníci, čerti, perníková chaloupka, Pat a Mat,
kohoutek a slepička byly taky nové pohádkové bytosti jako pejsek a kočička a Chobotnice. Na závěr všechny vítal král s královnou a dětské účastníky posílal na tradiční špekáček. Děti potěšil skákací hrad „Mimoň“, kde se ještě mohly naplno vyřádit.
Děkujeme našim sportovcům za zapůjčení kabin a veškerého zázemí pro přípravu
pohádkového lesa. Velké díky patří také všem našim sponzorům a obci Popovice
za finanční podporu. Těšíme se na vás zase za rok na již 19-tém pohádkovém lese.

Jana Bárová

Program:
7.30 hod. – 8.00 hod.
přejímka psů na myslivecké
chatě MS Bukovina Popovice
8.15 hod. zahájení
cca 15:00 hod.
ukončení, vyhlášení výsledků
občerstvení zajištěno
11
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11. jarmark řemesel vyšel na jedničku
18. května 2019 se otevřely už po jedenácté
brány Popovického jarmarku řemesel. A štěstí i nebesa této akci opět přály! Po chladných
a zamračených dnech vyšlo sluníčko a vylákalo ven spoustu lidí. Přesto, že všude v okolí
byla spousta akcí, na Amfík si našlo cestu kolem šesti stovek příznivců tradičních řemesel,
dobrého jídla, vína a folkloru. Obdivovat či
nakoupit si mohli keramické hrníčky, šperky,
dřevěné andílky, šité panenky, ručně vyráběná mýdla nebo folklorní doplňky. Chuťové
buňky mohli návštěvníci potěšit u stánku s frgály, koláčky, trdelníky, pendreky, cukrovinkami a hlavně u nejvoňavějšího stánku: stánku
se zabijačkovými specialitami. Stálí i náhodní
návštěvníci se řídí heslem: Kdo neochutnal
zabíjačku od Břetiků a omáčku od paní Vlasty, ten jakoby nebyl. Aby nejenom jídlem živ
byl člověk, najde tu spoustu atrakcí. Komu
se nechce chodit pěšky, využije výletního
vláčku, který krouží po Popovicích od dolního konce skoro až na ten horní. Po příjezdu
prvního spoje se začaly výběrčí vstupného
pěkně potit, fronty neubývalo, zato bločků se
vstupenkami ano. Takový zájem pořadatelé
nečekali! Kdo dorazil, určitě se nenudil. Mohl
si udělat romantickou vyjížďku v kočáru tažených párem hnědáků. Další atrakce spíše pro
ty menší - skákací hrad a malování na obličej
a skvělé představení žonglujícího klauna. Žízeň je možné zahnat vychlazeným pivkem
nebo výborným vínem místních vinařů. Samozřejmě pro děti je tu i nealko. Kdo přišel
za kulturou určitě si nenechal ujít vystoupení
Popovjanu a Popovjánku, ženského sboru
z Kudlovic a folklorního souboru Kunovjan
se svou skvělou muzikou. Zlatým hřebíčkem
bylo vystoupení slovenského souboru Poleno z Bratislavy - veselých tanečníků s tanečně divadelním programem. Vystoupení Zabíjačka a Bábiky sklidily zasloužený potlesk.
A jak se říká: To nejlepší na konec - o krásnou
tečku se postarala Popovská liša, v rozšířené
sestavě. Nadchla všecky popovské srdcaře.
Zase tu byla popovská kapela! No a jak si pořadatelé i muzika plánovali: „zahrajem hoďku
a půjdem dom“, tak to samozřejmě nebylo.
Dožadovalo se dalších přídavků a muzikanti
se nenechali dlouho prosit. Nádherná, srdečná a rodinná atmosféra přenesla zbývající
návštěvníky do teplého večera, kdy se ani nechtělo odcházet. Stánky už z plochy zmizely,
zabíjačka byla vyprodaná, žaby si kuňkaly
o tom, co tu dnes viděly a cestou k Popovicím se neslo „Javorinka šedivá“...
Děkujeme všem pomocníkům, organizátorům za obrovskou pomoc, Amfíku za vstřícnost, návštěvníkům za dobrý pocit a sluníčku
za krásné počasí!
SPOT Slunéčko

Foto: Martin Šuranský
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Popovjánek si užívá prázdnin

Začátkem května se soubor tradičně vydal na třídenní soustředění na RS Dopravák
na Smraďavce. Soustředění se zúčastnilo celkem 43 dětí a 6 vedoucích. Jako vždy bylo
o nás ze strany ubytovatelů dobře postaráno.
Navzdory předpovědi vyšlo počasí poměrně
dobře a pokud se netrénovalo, tak se soutěžilo,
hrálo a bláznilo v lese nebo na hřišti pod střediskem. Bylo to fajn, ale málo času. Proto jsme
ještě jeden den soustředění přidali ve volném
dnu 8. května. No a pak už v neděli 12. května
jsme mohli naši píli zúročit na prknech, co pro
nás znamenají svět, v kulturním domě při vystoupení věnované maminkám, ale nejenom
jim. Nejprve děti ze základní školy předvedly
pásmo básniček a písniček, zahrály na flétny
i kytary, představily skupinu Queen, pohádku
o domečku a spoustu dalšího. Pak proběhlo
promítání fotografií ze života souboru Popovjánek. Zážitků je spousta, ale čas letí a tak už
zhasínáme projekci a přenášíme diváky do děje
vystoupení s názvem Čí je to svajbička aneb Téměř seriozní studie o historii svatebního veselí
v podání Popovjanu a Popovjánku. Diváci tak
mohli vidět namlouvací rituál u v době paleolitu, novomanželský tanec Keltů, svatební obřad
Slovanů, vějířový tanec zámeckých šlechtičen
i pohádku o Růžence. Pak už jsme se skokem
přenesli na Slovácko. Ukázka, jak se kdysi domlouvala svatba, jistě pobavila všechny diváky. Hra na svatbu, Házání do koláča i Prodej
peřin přiblížilo divákům staré zvyky. Závěrečný
maraton zpěvu a tance a finiš v podání více než
šesti desítek účinkujících strhl diváky k bouřlivému aplausu. Bylo to krásné, ale na dojímání
se není čas. Hned další týden část tohoto vystoupení představíme na Amfíku v programu
Jarmarku řemesel. Už budeme odpočívat? Ale
kdepak! Opět týden na vydechnutí a v sobotu
25.5. představení na Amfíku na akci Senior festival. Vystoupením 8. 6. na folklorním festiválku
v Osvětimanech uzavíráme souborový školní rok. O týden později ještě společně zablbnem na Amfíku, opečem špekáčky a ahooooj
po prázdninách! No tak úplně po prázdninách
to není. Ještě musíme splnit slib, který jsme
dali vítězům celoroční popovjánkovské soutěže. Tak se 26. června vydává skupinka 13 dětí
na dlouhou cestu do pekla. Do opravdovského
pekla v obci Čertovina! Lucifer a ostatní čerti si
nás tam pěkně podali, ale nechat si nás tam nechtěli, prý na zlobení mají čertů dost. Ještě musíme stihnout jeden výlet a nějaké prázdninové
dobrodružstvíčko, ale pssst, to bude překvapení! Tak honem, užít si prázdnin, protože ty naše
končí už 23. srpna, kdy se musíme pustit do nácviku vystoupení na Slavnosti vína v Uh. Hradišti. Přijďte se na nás do parku před obchodní
akademií podívat! Díky všem našim věrným divákům za podporu!
JN

Foto: Zuzana Kučerová
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VI.

ročník

POPOVICE
u Uh. Hradiště

27. 7. 2019

FITDEN DAM

STRES I KILA JSOU TY TAM, KDYŽ NAVŠTÍVÍŠ FIT DEN DAM
celodenní akce pro ženy
Čeká vás:

Velký výběr cvičení:
bodyART®
deepWORK®
pilates
HIIT Fit Box
Ground Force Method
Flow yoga - jemné plynutí
move-it trenink
TRX
Tai Chi - Koule v řece
Salsa - Latino pro ženy
Změna programu vyhrazena.

Lea Grančič (SK)
Ondra Chudoba
Eliška Gallová
Marie Hejbalová
Veronika Pochylá
Tereza Minaříková
Janka Maturová
Martina Gabajová

Povídání na téma:
Záhadná lymfa
- Gizela Rosůlková
Kosmetika
občerstvení
šperky a další
Tombola

Prezentace od 9:00
Start v 9:30

přesný program na www.amfikbukovina.cz a na FB
POŘADATEL: Bukovina o.s., info: 606169314
PŘEDPRODEJ DO 24. 7.: Amfík Bukovina, Infocentrum (Uh. Hradiště, Kunovice),
Galerie Panský Dům (Uh. Brod), OÚ Popovice, tel.606169314
CELODENNÍ VSTUP: předprodej 380,- nebo 500,- (s obědem a ovocem), na místě 450,- (pouze vstup)
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V Popovicích jsme se těšili fotbalem
Byla sobota 29.června, odpolední sluníčko nás nešetřilo, když jsme v našem krásném fotbalovém areálu spolu s přáteli družební slovenské obce Kálnica oslavili už
45.výročí znovuzaložení fotbalového klubu. První sportovní klub byl založen v Popovicích již v roce 1946, ale
jeho účinkování trvalo necelých deset let. Potom přišla
sportovní odmlka až do roku 1974,kdy se sportovci rozhodli znovu fotbalové mužstvo založit. Díky odvaze několika sportovních nadšenců se to podařilo a náš popovický fotbal působí na okresní úrovni doposud. Přestože
se v současné době potýkáme s nedostatkem domácích
playerů(nejsme v tom sami, že ), v okresní soutěži máme
docela solidní postavení. Také oslava našeho fotbalu se
nesla v duchu vzpomínání pamětníků různých dekád,
ale i debatování o současnosti tohoto sportu. Radost
nám dělají naši žáci, kteří v uplynulém ročníku vybojovali skvělé druhé místo ve skupině „ B“ okresní soutěže!
Součástí fotbalových oslav bylo ocenění sportovců za jejich činnost v popovickém klubu, jak od OFS v Uherském
Hradišti, tak i od mateřského oddílu. Svojí přítomností
na oslavách vyjádřili svoji přízeň i podporu našemu fotbalu zástupci vrcholného fotbalového orgánu – předseda OFS v Uherském hradišti pan František Miko a člen
výkonného výboru tohoto svazu pan Zbyněk Vlčnovský, kteří předali oceněným sportovcům Čestná uznání.
Za domácí klub se dekorování ujali starosta pan Slováček, pan Mikulčík, paní Lyková, předseda pan Slunečko
a za slovenské přátele pan Filip. Naše vztahy ze slovenskou Kálnicí jsou skutečně nadstandardní, a to vyjádřil
v úvodním projevu jak náš starosta pan Martin Slováček, tak i dlouholetý předseda kálnických fotbalistů pan
Dušan Filip. Právě on v rozhovoru s našim jednatelem
Romanem Mikulčíkem vyzdvihl, jak jsou krásné a dlouhotrvající sportovní pouta obou našich obcí. „Takových
partnerství není skutečně mnoho a buďme tomu rádi,
Roman,“ glosoval s dodatkem a štamprlkou na zdraví
i další spolupráci pan Filip. Pak ještě nezbytná fotodokumentace a už probíhaly na trávníku zápasy mužstev žáků,
starých pánů a prvního mužstva obou oddílů. Za zmínku
stojí, že do branky mužstva starých pánů se postavil šestašedesátiletý Jaroslav „Číra“ Malina – popovická fotbalová legenda a za popovické „A“ mužstvo třiapadesátiletý
Marek Prajza, který byl taktéž oceněn diplomem za věrnost našemu fotbalu. Součástí oslav byl i mezinárodní
turnaj stolních tenistů v hale na Amfíku. Mezihru obstaraly svým vystoupením Zumba GIRLS a sklidili velký
aplaus všech přítomných. Fotbalisté si zahráli, diváci se
bavili, naše „zdravotnice“ byly úžasné, vynikající raut i pro
náročné fainšmekry a večerní zábava v podání kapely ZZ
Bar jela na plné pecky do ranního kuropění. Resumé:
Romane Mikulčíku, Moničko Lyková, Michale Stašku, Jindro Karolo, Petře Kočíři, Radime Slunečko, Tome Malino
i vy děvčata, co jste nám vyglancovaly kabiny. Dušane
Kvasnico, tobě i za celoroční práci na areálu, vám všem
díky, díky, bravo! Poděkování trojici rozhodčích pánům
Vlčnovskému, Doležalovi a Fridrichovi. Bez vás by nám
tak hezky a radostně v sobotu asi nebylo, bez vás přátelé
z Kálnice a naši domácí příznivci by se oslavy tak určitě
nepovedly. Já věřím, že na tyto naše „PĚTAČTYŘICÁTINY“
budeme zase dlouho v dobrém vzpomínat.

Foto a text: Fr. Tureček
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Všem občanům, kteří v průběhu měsíců duben - červen 2019 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Staňková Jarmila
Ťok Antonín
Machala Svatopluk
Šesták Jiří
Šnajdarová Marie

275
367
174
3
141

70 let
Trávníček Jaroslav

324

75 let
Vlčnovský Josef
Hanáček Ladislav
Borovičková Marie
Šudřichová Ludmila

291
42
27
187

86 let
Galušková Marie
92 let
Zálešáková Růžena

96 let
Jakúbková Marie

88

Narození
Dočekalová Anežka
Tetera Václav

235
31

122

Rozloučili jsme se
Šácha Josef

68 let

229

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší
společenské kronice, oznamte to prosím, sociální
komisi nejpozději do 20. září 2019.

Úspěšná sezóna žáků TJ Popovice

Žáci TJ Popovice mají za sebou úžasnou sezónu, na kterou se bude dlouho
vzpomínat. V okresní soutěži skupiny B
jsme obsadili krásné druhé místo. Celkem 15 výher, dvě remízy a pouze tři
těsné porážky, to jsou výsledky našeho
týmu. Kateřina Karolová má za celou
sezónu nejméně obdržených branek
ze všech týmů. Adam Ondřej nastřílel
za sezónu 27 gólů a je na třetím místě
v tabulce střelců celé soutěže.
Dne 21. 6. 2019 proběhlo slavnostní ukončení sezóny žáků TJ Popovice.
Součástí odpoledne byl zápas hráčů
a rodičů s výsledkem: TJ Popovice žáci
vers. rodiče 6 : 5. Program pokračoval
předáním upomínkových předmětů
a ocenění žákům TJ Popovice, následovalo grilování a volná zábava. Chtěl
bych poděkovat hráčům za jejich aktivní přístup, rodičům za spolupráci
a sponzorům i TJ Popovice za podporu. Snad budeme v mládežnickém fotbale u nás pokračovat i v následující
sezóně.
Mgr. Petr Kočíř - trenér žáků TJ Popovice

Hráči TJ Popovice v sezóně 2018/19. Horní řada zleva: Ondřej Janča, Petr Toman, Ondra
Kočíř, Jan Kočíř, Vojta Rathouzský, Petr Kočíř-trenér. Dolní řada: Libor Malina, Dan Malina, Tomáš Malina, Marek Koval, Patrik Tichý, Adam Ondřej, Ondra Stašek, Kateřina Karolová (kapitánka týmu)

Tabulky výsledků - TJ Družstevník Popovice
Muži - okresní soutěž sk. B
1. Spartak Hluk B
2. TJ Sokol Prakšice - Pašovice
3. Sokol Častkov		
4. FC Mařatice		
5. TJ Dolní Němčí B
6. FK Boršice u Blatnice
7. TJ Družstevník Popovice
8. SK Sokol Hradčovice
9. FK Uherský Ostroh B
10. TJ Sokol Mistřice
11. TJ Sokol Dobrkovice
12. TJ Drslavice B		

55
54
46
36
29
29
26
26
24
23
19
16

Okresní soutěž žáci M skupina B
1. Bojkovice B - Pitín
2. Popovice		
3. Hradčovice		
4. Újezdec		
5. Orel Uh. Brod		
6. Havřice		
7. Březová		
8. Suchá Loz		
9. Vlčnov		
10. Rudice		
11. Záhorovice		

60
47
41
39
36
30
26
21
12
3
3
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