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Zveme Vás
Pátek 21. prosince
Zpívání u vánočního stromu
Na koledy, svařák a předvánoční setkání
srdečně zve Klub žen, u OÚ, v 16.30 hodin.
Sobota 22. prosince
Turnaj v pexesu s nocováním
Na tradiční oblíbenou akci
zve Knihovna Popovice
KD, od 17 hodin.
Středa 26. prosince
Štěpánská zábava se skupinou ZZ Bar
Na dobrou muziku
a bohaté občerstvení zve TJ Popovice
KD, od 20 hodin.
27. – 29. prosince
Sportování na kulturáku
Více na str. 3
Pátek 28. prosince
Vánoční turnaj „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“
Více na str. 2

Když vzduchem zakrouží vločky sněhu,

Sobota 5. ledna
Tříkrálová sbírka
V době od 15 do 18 hodin
budou skupinky koledníků chodit a prosit
o finanční příspěvek. Výtěžek je tradičně
určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším potřebným.

Vyloudí úsměv a otupí zlost,

nastavím tvář, ten dotek má něhu.
tak přeju lidem, ať vloček je dost.

Neděle 6. ledna
Senior klub
KD, 15 hodin.
Sobota 26. ledna
Krojový ples
S předtančením besedy,
hraje DH Hradčovjanka a CM Rozmarýn
Zapojte se do předtančení
a přijďte na 1. zkoušku v KD,
v sobotu 5. ledna v 18 hodin.
Sobota 2. února
Fašanková obchůzka
K účasti na obchůzce jsou zváni všichni
příznivci tradic, recese a srandy,
začátek u OÚ, ve 13.30 hodin.
Neděle 3. února
Senior klub
KD, 15 hodin.
Sobota 9. února
Maškarní ples s pochováváním basy
Hraje TRINOM, bohatá tombola,
program i občerstvení.

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelů obce i zaměstnanců
obecního úřadu Vám přeji krásné a veselé
Vánoce, plné pohody, klidu a radostných
úsměvů. Do roku 2013 přeji všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a také spoustu
úspěchů v osobním životě. Ať se splní všechna vyřčená i ta tajná přání, ať si najdeme
čas na milá setkání s rodinou, se sousedy.
Ať je ten nastávající rok plný příjemných
a šťastných událostí. J. Nováková

Pořad bohoslužeb o vánocích
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

9:15
19:30
9:15
9:15
17:00
9:15
15:00
9:15

Bohoslužba
Půlnoční mše svatá
Slavnostní Bohoslužba narození Páně
Bohoslužba
Bohoslužba, pak zpěv pěveckého sboru
Bohoslužba
Poděkování za prožití celého roku
Bohoslužba

Betlém bude možno navštívit v době od 25. 12. 2012 do 2. 2. 2013.
Ve svátky, soboty a neděle od 10 do 16 hodin.
Další informace budou zveřejněny u vchodu do kostela.
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„Člobrdo“
pro dospěláky

Hopsák Popovice zve všechny hravé ve věku od 18 do 99 let na vánoční
turnaj v „Člověče, nezlob se!“, který se
uskuteční v pátek 28. prosince od 19
hodin v přísálí KD. Přijďte se pobavit
a třeba si i trochu „pocuchat“ nervy.
Občerstvení zajištěno, symbolické
startovné ve výši 20,- Kč. Přihlášky
si můžete vyzvednout na OÚ nebo
na webových stránkách obce a odevzdat do schránky OÚ nebo se přihlásit na mail: obec@popovice.cz

Svozy plastů

Pytlový sběr plastů v 1. pololetí roku
2013 se uskuteční v těchto termínech:
14. leden
11. únor
11. březen
8. duben
6. květen
3. červen
Plasty musí být uloženy v pytlích s logem Rumpoldu, které v uvedený den
nejpozději v 6.00 hodin připravíte přímo
ke sjízdné komunikaci. Pytle je možno
zakoupit na OÚ – cena 10,- Kč/ks. Věnujte pozornost informacím o změnách
v systému likvidace odpadu v obci – viz
str. 4

Svoz nebezpečného
odpadu v roce 2013
se bude provádět ve dvou termínech:
10. dubna a 28. srpna.
Sběrná místa:
u horního kříže 15.00 - 15.30 hod.,
u čp.23(naproti ZŠ) 15.30 - 16.30 hod.
a v ulici 1. máje 16.30 - 17.00hod.

Změna provozní doby
na obecním úřadě
od 27. 12. 2012 do 2. 1. 2013

Čtvrtek 27. 12.
Zavřeno
Pátek 28. 12.
Zavřeno
Pondělí 31. 12.
Zavřeno
Středa 2. 1.
8.00 – 17.30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Další zasedání zastupitelstva obce
se koná 18. února 2013
v 19 hodin na obecním úřadě
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Z jednání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce
v tomto roce se uskutečnilo 18. prosince
2012.
Zastupitelé přijali usnesení tohoto
znění:
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje program zasedání
2. určuje zapisovatelem Františka Bajaju,
ověřovatelem zápisu Ivo Hornu a Stanislava Sedláčka a volí návrhovou komisi
ve složení František Bajaja a František Vlk
3. schvaluje návrh změny č. 6 rozpočtu
obce pro rok 2012 (viz příloha č.1)
4 a) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemku
parcela č. 803/93 v kat. ú. Míkovice nad
Olšavou za účelem umístění díla ve vlastnictví oprávněných Obce Podolí a Obce
Popovice, a to objektu D 353 Přívodní řád
Míkovice . Podolí – Popovice
4b) pověřuje starostku obce k prověření
stávajících podmínek telefonického připojení ZŠ a MŠ Popovice a dle výsledku
jednání k podpisu smlouvy se společností
Dat s. r. o., IČ 25521233, se sídlem v Uh.
Hradišti, ul. Jiřího z Poděbrad 1212 dle
předložené cenové nabídky
4 c) odkládá rozhodnutí o přijetí nabídky společnosti Dat s. r.o., IČ 25521233, se
sídlem v Uh. Hradišti, ul. Jiřího z Poděbrad
1212 na zřízení optické datové sítě a propojení budov ve vlastnictví obce a pověřuje starostku k jednání se společností
Dat o technických a smluvních podmínkách tohoto projektu
4 d) schvaluje návrh Dohody o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce ze dne
3. 9. 2007 uzavřenou mezi Mikroregionem Dolní Poolšaví, svazkem obcí, IČ
750 43548 jako půjčitelem a Obcí Popovice jako vypůjčitelem, kde předmětem
smlouvy je movitá věc Mulčovač SEPPI M
SMVVO 200, a to k 31. 12. 2012
4 e) schvaluje návrh smlouvy o převodu
majetku Mikroregionu Dolní Poolšaví,
a to:
- stavby venkovní mapy s informacemi
pro turisty umístěné na dřevěném stojanu s mobiliářem (dřevěné odpočívadlo,
ukotvený odpadkový koš a dřevěný stojan na kola)
- movité věci Mulčovač SEPPI M SMVVO
200
do majetku obce Popovice a to k datu 1.
1. 2013 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu
4 f) schvaluje návrh smlouvy o zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Popovice
a Městem Kunovice, se sídlem Kunovice,
nám. Svobody 361, IČ 00567892
4 g) schvaluje návrh smlouvy o umístění
opuštěných psů, kde poskytovatelem je
Danuše Jiříčková, Uherský Brod – Těšov,

Těšovská 352, IČ 72432128 a doba trvání
1 rok
4 h) schvaluje návrh smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných
míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu – poskytovatel: Best Price Energy, o. p. s., IČ
29283272, se sídlem Hodonín, Brněnská
3883/48
5 a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012 obce Popovice, kterou se mění
a doplňuje OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
5 b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Popovice
5 c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2012 Tržní řád, jejímž účelem je stanovit podmínky za kterých lze uskutečňovat
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, touto vyhláškou se zakazuje na celém území obce Popovice tzv. podomní
a pochůzkový prodej a nabídku služeb
5 d) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2012 Požární řád obce Popovice
5 e) schvaluje směrnici č. 6/2012 k tvorbě
opravných položek k pohledávkám
6 a) neschvaluje poskytnutí příspěvku
Městu Uh. Hradiště na provoz Slováckého divadla ve výši 100,- Kč/ 1 obyvatele,
v případě předložení podrobnějšího rozpočtu organizace na rok 2013, projedná
možnost poskytnutí příspěvku na dalším
zasedání
6 b) schvaluje odkoupení pozemků v lokalitě „Ohřeblo“, provedení terénních
úprav, ozelenění a případně osazení hracích prvků, kdy na realizaci uvolní částku
150.000 Kč
6 c) schvaluje výpůjčku objektu dům čp.
156 za účelem využívání k volnočasovým
aktivitám občanskému sdružení, příp.
spolku osob, kdy výpůjčka by byla bezplatná a uživatelé by byli povinni hradit
spotřebované energie a zajišťovat běžnou údržbu
7 a) schvaluje rozpočtové provizorium
na rok 2013, a to ve výši 1/12 běžných výdajů roku 2012 na každý kalendářní měsíc
7 b) ukládá starostce obce a předsedovi
Finanční komise zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2013 a návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2017 tak, aby
tyto materiály byly předloženy zastupitelstvu obce k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce
8. bere na vědomí termíny pracovních porad a zasedání na rok 2013

Popovské listy

Přijaté dotace v roce 2012
Státní rozpočet - výkon státní správy
Státní rozpočet – volby do zastupitelstev krajů
Státní rozpočet – průtoková dotace - EU peníze školám
Město Uherské Hradiště – provoz místní knihovny
Zlínský kraj – hospodaření v lesích
Zlínský kraj – restaurování sochy sv. J. Nepomuckého
Úřad práce – VPP
SZIF – výměna oken a dveří KD (převedeno až v r. 2013)
Celkem:

316.600,23.200,190.063,60
35.000,8.896,35.000,36.000,213.532,858.291,60

Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
V Popovských listech vydaných v prosinci loňského roku byla zveřejněna podrobná
informace o velkém poškození jediné sochy
v památkovém fondu obce – sochy sv. Jana
Nepomuckého. Obnova této figurální plastiky
byla prováděna v ateliéru MgA. Veroniky Medkové. Pod jejíma rukama socha opět nabyla
původní podobu a svou krásnou dřevořezbou
se bude podílet na důstojném prostředí kostela P. Marie Růžencové. Rovněž na druhou etapu restaurování tohoto uměleckého díla byla
poskytnuta dotace z Fondu kultury Zlínského
kraje. Fond kultury plní své důležité poslání
při záchraně kulturního dědictví obcí, mikroregionů i celého kraje. Pro nás je to pak velkou
výzvou, abychom i nadále rozvíjely tradice
a rovněž i svůj pozitivní vztah ke svému sídelnímu útvaru skrze bohatou historii a v duchu
odkazu předcházejících generací. Na druhou
etapu záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého Po sejmutí všech vrstev nátěrů se
poskytl obci Zlínský kraj v letošním roce část- z neforemné sochy vylouplo nádherné
ku 35.000,- Kč.
Zd. Kočíř řezbářské dílo.

Podomní prodej je v obci zakázán!

Na posledním zasedání schválili zastupitelé Obecně závaznou vyhlášku Obce
Popovice č. 4/2012, která stanovuje podmínky, za kterých lze v obci uskutečňovat
nabídku, prodej zboží nebo poskytovat služby. Určuje k tomuto účelu v obci dvě
místa: zaužívané prodejní místo nad kostelem a další u obecního úřadu. Stanovuje
jejich kapacitu a dobu prodeje – ta je od 9 do 18 hodin a také pravidla pro udržování
čistoty a zajištění pořádku na těchto určených místech. Nejdůležitějším ustanovením je článek 8 – Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb. Zde
uvádíme jeho plné znění:
Článek 8 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Na celém území obce Popovice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej
a nabídka služeb.
(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno
a prodáváno zboží či služby.
(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí
prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se
prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.
Pokud u Vašich dveří zazvoní prodejce zboží nebo poskytovatel či zprostředkovatel
služeb, upozorněte ho, prosím, na to, že v obci je podomní prodej zakázán a oznamte pohyb těchto lidí po obci na obecním úřadě. Tímto můžeme značně omezit stále
častější případy podvedených nebo okradených seniorů i dalších obyvatel.

Srandohled

Vitajte moji milí, tož už nám štědrý večer
klepe na vrátka, předvánoční šílenství došahuje najvyšší stupeň, připaluje sa linecké
a nedočkavě vyhlédá pépéelka lebo poštovní panáček s balíkama objednanýma
přes internet. Děcka píšú Ježíškovi a slubujú že už opravdu budú hodné. Už máme za
sebú aj první sněhovú nadílku a skřípání
zubú aj plechů z teho zimního potěšéní.
U obecáku Mikuláš s andělama aj čertama rozsvítili nové žárovečky na vánočním
stromě, že je tam včíl aj o půlnoci světlo jak
ve dně a já nemosím v kanceláři ani svítit.
Na kulťasu sme zazpívali koledy a to už je
opravdu znaméní, že Vánoce sú tady. Slova
„já mám enom sedum druhú cukroví“ lebo
„eště mám dělat pořádek ve sklepě, nebo
na hůře“ mně začínajú znervózňovat. Dyž
sa dívám do mojého kalendářu, tož já stihnu pouklúzat možná tak na Velikonoce...
a to, kdo ví lesti... a pečéní? Včíl sem dvakrát
po sobě pékla na kulturáku, tož na jeden
taléřek zostalo aj dom... Ale máme šikovné
děvčice, snáď sa postarajú. Zatým co píšu
tento srandohléd, hádajú sa v kuchyni, jaké
druhy cukroví budú péct. Možná to bude
aj jedlé... Můj sedí u netbúka a hledá, kde
majú co dobrého, a kde co levného.... tož
třeba nám aj ten Ježíšek něco donese. Ale
jak to za tych víc než dvacet roků znám, už
sa nemožu dočkat, jak budu s vyplazeným
jazykem, spocená hrúzú z davu létat v nedělu po Hradišťu.... tož Vám přeju klid a mír
neenom o Vánocách a hlavně pevnú vůlu
držat sa rčení: „Když nejde o život, ide o ....“
Pěkňučké svátečky Vám přeje Vaša starostka Nováčka.

Popovice mají svůj kalendář

Obec Popovice vydala stolní čtrnáctidenní kalendář pro rok 2013. V kalendáři
jsou uvedeny pozvánky na kulturní akce
konané v roce 2013 v obci a je doplněn
pěknými fotografiemi obce a jejího okolí i momentkami z uskutečněných akcí.
Cena kalendáře je 80,- Kč a je k dostání
na obecním úřadě v Popovicích, v prodejně potravin ENAPO Popovice nebo
na Městském informačním centru v Kunovicích.

Tradiční zimní sportování
v kulturním domě
Zveme vás na zimní sportování v KD.
Ve dnech 27., 28., a 29. prosince si můžete přijít do kulturního domu zahrát
stolní tenis. Otevřeno bude vždy od 17
do 19 hodin. Pingpongové pálky a samozřejmě sportovní obuv si prosím vezměte s sebou. Těšíme se na Vás.
3

Popovské listy

Změny v hospodaření s odpady po novém roce
Ve všech oborech lidské činnosti stále
dochází k vývoji a díky práci výzkumných pracovišť i zkušenostem z provozů a běžného života se stále nacházejí
nová řešení, jak lépe a efektivněji využívat vše, co nám příroda dává a co jí
v podobě odpadů vracíme. Naše domácnosti produkují stále více odpadu
a to nejenom těch tradičních, jako jsou
různé obaly, zbytky z kuchyně či odpady ze zahrádek. Stále více přibývá plastů v různých podobách, opotřebených
koberců, nepotřebného nábytku často
vyrobeného z umělých materiálů, elektrospotřebičů a zbytků chemikálií např.
barev, ředidel, úklidových prostředků,
léků či provozních kapalin z automobilů a pneumatik. V naší obci stále platí obecně závazná vyhláška č. 2/2009
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vím, že
tato vyhláška vstoupila do podvědomí
každého z vás, ale stále se vyskytují případy nesprávného třídění a shromažďování odpadů. Každý občan má možnost
roztříděný odpad dát na určené místo
v obci, ale přesto stále vznikají tzv. černé
skládky. Je úplně nepochopitelné to, že
iniciativou mladých lidí byla odstraněna skládka PET lahví z lokality Babí žleb
a za rok a půl je zde nová skládka čítající
stovky těchto plastových lahví. Považuji
proto za prospěšné připomenout všem
občanům zásady nakládání s odpady,
vyplývající ze zmíněné vyhlášky, a chci
vás tímto rovněž seznámit s novinkami
ve třídění odpadů v příštím roce.
Třídění komunálního odpadu:
• tříděný odpad, kterým je zejména
papír, vyřazené elektrospotřebiče,
nápojové kartony, sklo, plast včetně
PET lahví,
• objemný odpad,
• nebezpečné složky komunálního
odpadu,
• směsný odpad tj. zbylý komunální
odpad po stanoveném vytřídění
Tříděný odpad je shromažďován
do zvláštních sběrných, barevně odlišených a označených nádob rozmístěných v obci. Jsou to vám všem známé
zvony na bílé a barevné sklo a kontejnery na papír. I při třídění těchto základních odpadů platí pravidla, která
každý nezná. Do kontejneru na sklo například nevhazujte porcelán ani kovová
víčka od lahví, do plastů zase rozhodně
nepatří novodurové trubky nebo obaly
od nebezpečných chemikálií. A kontej4

ner na papír není určený pro hygienické potřeby. Co tedy do vám známých
pytlů na plasty patří. Jsou to především PET lahve, plastové obaly a další
plasty, které svým rozměrem umožňují
ukládání do pytlů a nejsou od nebezpečných chemikálií. Velké plasty doneste či dovezte na sběrné místo v č.p.
23. Tyto budou ukládány a odváženy
zvlášť a ne jako doposud společně se
směsným odpadem. Nově od ledna
2013 dávejte vymyté nápojové kartony
tj. krabice od mléka a nápojů do pytlů společně s plasty. Je domluveno se
spol. Rumpold, že tyto bude na svojí
lince následně třídit. Plasty od nebezpečných chemikálií jako jsou barvy,
ředidla apod. odevzdávejte na vyhrazená místa při svozu nebezpečných
odpadů. Do nebezpečných odpadů
patří také pneumatiky z osobních vozidel zbavené ráfků, nepatří sem pláště
a duše z jízdních kol, ty jsou odpadem
směsným. Pneumatiky z nákladních
vozidel si musí jejich majitelé, což jsou
živnostníci, likvidovat na svoje náklady. Dále do nebezpečného odpadu
patří televizory a monitory počítačů.
Ostatní části počítačů a všechny elektrospotřebiče jsou každoročně sbírány
v určené dny do přistaveného kontejneru. Nepoužité léky rovněž nepatří
do nebezpečného odpadu a vrací se
zpět do lékárny. Od nového roku zavádíme sběr papíru do označených pytlů a jejich svoz bude prováděn v podobných intervalech, jako svoz pytlů
s plasty, o čemž budete informování
rozhlasem a na vývěskách. Radikálně se musí zlepšit třídění a ukládání
objemného odpadu do kontejnerů
ve sběrném místě. Odvoz a následná
likvidace tohoto objemného odpadu
jsou i díky nedostatečně naplněným
kontejnerům příliš drahé. Objemný
odpad jako je nábytek včetně sedacích souprav je odevzdáván a vkládán do kontejnerů v celku, bez rozebrání a vytřídění. Nábytek a sedačky
je přece možné demontovat a dát
zvlášť dřevo, železo a ostatní materiál. Zvýšené množství vytříděného
a odevzdaného komunálního odpadu,
který je následně zpracován a znovu
použitý ve formě surovin, má mimo
příznivého dopadu na životní prostředí i příznivý dopad na ekonomiku hospodaření s odpady. Odevzdané množství vytříděného odpadu je evidováno
a následně pověřená společnost EKOKOM vyhodnocuje výsledky všech
obcí. Na základě dosažených výsledků

získávají obce bodové a následně i finanční ohodnocení, které do značné
míry snižuje náklady obce na likvidaci komunálního odpadu. Pro informaci uvádím, že za r. 2011 naše obec
získala za odvedený vytříděný odpad
44.915,- Kč, ale musím podotknout, že
tato částka mohla být podstatně vyšší.
Proto je nutné zlepšit třídění odpadů
a využívat všech možností k ukládání a následnému odvádění tříděného
odpadu, které v naší obci máme a budou ještě rozšiřované.
I zdánlivá maličkost, jako je nahlášení (předložení vážního lístku ze sběrny
surovin na OÚ) prodeje starého železa
občany či živnostníky naší obce, pomůže ke zlepšení hodnocení v hospodaření s odpady. Věřím, že v příštím
roce pořídíme po přidělení dotace
již avizované kompostéry. Bude řešena i ožehavá otázka ukládání malého
množství stavební suti, pro niž v obci
nemáme povolenou skládku. Jak již
z předešlého obsahu článku vyplývá,
je hospodaření s odpady finančně
velmi nákladné a proto byla usnesením zastupitelstva obce na zasedání
dne 29. 9. 2012 schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška vstupuje
v platnost od 1. 1. 2013 a nahrazuje
vyhlášku č. 1/2010 ze dne 27.12.2010.
Tato nová vyhláška definuje, kdo je
poplatníkem poplatku za odpady, stanovuje ohlašovací povinnost, sazbu
poplatku a jeho splatnost i související ustanovení o osvobození a úlevách
od placení. Rovněž je zde stanovena
odpovědnost za zaplacení poplatku.
Sazba poplatku na poplatníka činí
500,- Kč za rok. Po zaplacení poplatku má každý poplatník nárok zdarma
na 2 pytle na sběr plastů a každá domácnost 1 pytel na sběr papíru. Další
pytle na plasty a papír budou prodávány za cenu 10,-Kč/ks na OÚ. Obě
výše citované vyhlášky budou vyvěšeny na nástěnce v chodbě OÚ, kde
si je před placením poplatku můžete
prostudovat.
Většina lidí si dává do nového roku
různá předsevzetí a mezi nimi by u vás
pro příští rok nemuselo chybět zlepšení hospodaření s odpady. Samo předsevzetí však nestačí, musí se proměnit
ve skutek. Věřím, že společným úsilím
dokážeme posunout třídění odpadů
na vyšší úroveň.
Bajaja Fr.
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Mistryně Evropy z Popovic Co vy na to?
Řekněte
svůj názor!

V další anketě jsme se zeptali našich
občanů, co si myslí o popovském Amfíku. Konkrétně zazněly tyto otázky:
• Jak jste spokojeni se současným
stavem Amfíku?
• Co byste chtěli změnit v areálu, či
programech Amfíku?
Zde jsou odpovědi:

Mažoretky z Hluku na svém úspěšném tažení. Eliška je v horní řadě 2. zprava.

Je první říjnový víkend roku 2012. V Popovicích se hoduje, zpívá a tančí a ve Francii
bojuje jedna mladičká Popovjanka - Eliška Martincová společně se svými kamarádkami, mažoretkami z Hluku, o titul Mistra Evropy. A úspěšně! Eliška byla s mažoretkami na ME po čtvrté. Předloni jim zlato uteklo o pár bodů, ale stříbrné medaile byly
i tak velmi vzácnou trofejí. Loni se umístily na čtvrtém místě. Účast na Mistrovství Evropy si musí mažoretky vybojovat získáním titulu Mistryně republiky, což se opět podařilo a tak byly Hlucké mažoretky za ČR nominovány. Jejich vystoupení s názvem
U rybníka zařazené do kategorie show corps bylo náročné na přípravu i na rekvizity,
ale z verdiktu poroty je jasné, že vše zvládly na velkou zlatou jedničku. Jde o obrovský úspěch všech dívek, stejně jako trenérek Petry Prajzové a Marie Vavřínkové
a také Domu dětí a mládeže v Hluku, pod jehož hlavičkou vystupují. V příštím čísle
najdete více o úspěších, a to nejenom „mažoretkových“ skromné a vždy usměvavé
Elišky Martincové z Popovic. 
jn

Jak vyšla „Popovská hvězda“

V neděli 18. 11. 2012 dostali Popovjané po roční pauze opět možnost
proslavit se na místních „prknech, co
znamenají svět“ a to v rozšířené verzi
„Sýkorky“. Stálí návštěvníci akcí pořádajícího sdružení SPOT Slunéčko si
jistě nemohou stěžovat na jednotvárnost jejich aktivit. Vždy se snaží něčím
zaujmout nebo oživit. Tak po třech
ročnících pořadu Zpívá celá dědina,
kdy zájem o účast v pěvecké soutěži
ochabl, přijali návrh žánrově tuto soutěž talentů rozšířit. A mělo to úspěch.
Do soutěžního pořadu „Popovská
hvězda“ se přihlásilo téměř 80 talentovaných protagonistů v celkem 17
soutěžních číslech. Soutěž byla rozdělena do třech žánrových kategorií bez
ohledu na věk soutěžících: Zpěv, Tanec
a Mluvené slovo. Porota ve složení:
Pavla Martincová, Josef Vlčnovský, Jindřich Kolek, Pavel Paška a Josef Ďurďa,
měla velmi obtížný úkol, vybrat z každé kategorie jednoho vítěze a udělit
titul Popovská hvězda nejlepšímu číslu
ze všech kategorií. Heslem „nevaž se,

odvaž se“ se řídili také členové a přátelé pořádajícího SPOT Slunéčko, kteří
si připravili hudební číslo „Kuchyňský
Band“. Na závěr dvouhodinového programu, kdy se bavili nejenom diváci,
ale také soutěžící, vyhlásila porota
svůj verdikt. V kategorii „Zpěv“ získaly
první místo seniorky z uskupení SEN.
V kategorii „Tanec“ vyhrály a také Cenu
diváka si zaslouženě odnesly malé
tanečnice z Mateřské školy pod vedením p. uč. I. Martiškové. V kategorii
mluvené slovo se porota jednomyslně
shodla, že nejlepší výkon, vyvolávající
slzy smíchu, předvedli členové spolku
Hopsák s pohádkou o Karkulce a dvanácti měsíčkách. Absolutním vítězem
se staly a titul Popovská hvězda 2012
získaly Natálka a Alžbětka Lykovy,
které se úspěšně představily ve všech
soutěžních kategoriích. Rozšířená verze soutěže místních talentů zaznamenala velký divácký ohlas a věřím, že
i příští ročník bude tak pestrý, zábavný
a hojný na soutěžící i diváky. Tak už
trénujte!
jn

Muž, 28 let, pracující:
• S kulturním vyžitím v Amfíku není problém. Akcí je tam v průběhu roku dost...
Ale restaurace je tam slabá a to se týče
i obsluhy.
• Rozhodně bych byl rád, kdyby se občanům Popovic více zpřístupnil sportovní areál uvnitř Amfíku. Hodinová sazba
za využití kurtu je nehorázná. Nehledě
na to, že povrch je katastrofální a ke sportování vlastně nevhodný.
Žena 31 let, na mateřské dovolené:
• Já jsem s Amfíkem spokojená. Pro malé
děti je tu vyžití. Chlapi jsou na fotbale
a my si hrajeme třeba na pískovišti, nebo
na houpačkách.
• Restaurace je slabá. Když je tu nějaká
akce, řady bývají nekonečné. A to se stává
i v létě, když je v restauraci plno.
Student, 17 let:
• Je to krásný areál a jsem rád, že ho v Popovicích máme.
• Jediná věc, která mi vadí, je špatná obsluha v restauraci. A vlastně ještě to, že si
tam nemůžeme zahrát fotbal, nebo tenis,
protože je to moc drahé.
Žena, 37 let, pracující:
• Amfík je místo, kam si každý rád zajde.
Také lidé z okolí sem rádi jezdí, alespoň
to tak slyším od svých známých, nebo příbuzných.
• Chod hospody a obsluha v ní je snad jediným mínusem, který na Amfíku vidím.
Muž, 53 let, pracující:
• Kde by nás dřív napadlo, že budou u nás
takové koncerty a divadla… Takže pánbůh zaplať za Amfík.
• Nenapadá mě nic, co by se mohlo, nebo
mělo zlepšit. Já jsem spokojený

Připravil a otázky pokládal:

D. Vlčnovský
5
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Kaleidoskop událostí

18. 11. Popovská hvězda aneb „Nevaž se odvaž se“ – největší
úspěch u diváků sklidily Holky z naší mateřské školky

Vyhlášení vítězů a hvězdný dort pro absolutní vítěze Popovské
hvězdy Natálku a Alžbětku Lykovy – foto M. Šuranský

24. 11. – Kateřinská zábava – předcházel jí úspěšný hon, který
opět zajistil velmi bohatou zvěřinovou tombolu

Výborné jídlo, velká tombola, nádherná výzdoba a u nás poprvé
kapela Vacek Band – to vše přispělo k velké spokojenosti
návštěvníků Kateřinské zábavy – foto T. Kučera

2. 12. – Mikulášský karneval – pěkné a nápadité masky,
diskotékový rej a rozzářené dětské oči – foto M. Šuranský

5. 12. Mikulášská nadílka – Mikulášská družina se pořádně zapotila, než vyzpovídala všechny děti, které si přišly k obecnímu
úřadu pro nadílku – foto J. Nováková

6
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Kaleidoskop událostí

8. 12. Babský hon – mrazivé počasí, krásná procházka, trocha
adrenalinu, přátelské povídání a na závěr příjemné posezení
s výtečným jídlem...

... a také snaha dokázat „babám“, že takový hon není nic pro
slabé a netrénované povahy - foto D. Kučera

9. 12. Ježíškova dílna – andělíčci, přáníčka, svícny, stojánky
na tužky, ozdoby, zvonečky – sál kulturáku se třpytil a dýchal
předvánoční tvořivou atmosférou

Tvořily děti, pomáhali tatínci, dohlížely maminky, radily babičky
– do naší dílny přijeli lidé ze Sadů, Míkovic, Podolí i Uh. Brodu –
foto J. Nováková

16. 12. „Nejenom“ vánoční zpívání – také možnost dozvědět se
něco zajímavého z historie našeho regionu a nechat si zajímavou
knížku podepsat autorem J. Jilíkem

A pak už vánoční koledy s dětmi z Popovjánku, se Spoťáky a seniorkami, hudeckou muzikou pod vedením P. Číhala a doladěné přednesem
Elišky Martincové a trubkovým sólem Vaška Martince – foto J. Ďurďa
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Informace o způsobu hlasování
při volbě prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 11. ledna
2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé
kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 25. ledna
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby
může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl
věku 18 let.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k
výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v
zahraničí.
_________________________________

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasaovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky.
V případě, že se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na předepsaném
8

tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých
oprav na hlasovacím lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. O neplatný
způsob hlasování jde, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám vybrat hlasovací
lístek pro zdravotní postižení nebo
z jiných důvodů, nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném
pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise, a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední obálky
a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Druhé kolo volby prezidenta České
republiky
V případě, že žádný z kandidátů
nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb
zúčastnili a odevzdali platný hlas,
koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola
volby prezidenta České republiky. Do
druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo
volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandi-

dátů postupujících do druhého kola
volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2013
Volič, který se nebude zdržovat v
době volby prezidenta ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v
jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském
úřadě nebo konzulárním úřadě České
republiky.
Pro žádost o vydání voličského
průkazu není žádný předepsaný formulář.
Žádost lze podat
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
- v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem,
- v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky;
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta, tj. do
4. ledna 2013.
- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
27. prosince 2012, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči
na jím uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat
zastupitelský úřad, za stejných
podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán
ve zvláštním seznamu voličů.
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J. Jilík - „Olšava ví svoje“
Ve dvaadvaceti kapitolách vypravuje autor příběhy, jež se udály v dolním Poolšaví
a které lidská paměť odsunula do zapomnění. Dozvíme se o výzkumech nadšeného
archeologa Antoše Horsáka v Sadech (Derfli) a v Kunovicích, o tom, proč se traduje,
že Kunovice byly po pádu Velké Moravy sídlem arcibiskupů, o hrobu velkomoravského krále Svatopluka na sadské výšině, o Attilově údajné mohyle na břehu Olšavy
u Veletin, o drslavickém bronzovém pokladu, o vyzvědačích, kteří za tureckých válek
přicházeli Poolšavím na Moravu, o první české žurnalistce, která se narodila v Podolí,
o mohylovém poli v Hlubočku, o zámečku Pepčín, který hrabě Kounic nechal postavit pro svou neurozenou ženu či o studánce Rusovo koleno v Popovicích. Spisovatel
Jiří Jilík věnoval toto své dílo památce tří mužů: spisovatele a uměleckého knihaře
Fanka Jilíka – otce J. Jilíka, archeologa Antoše Horsáka a sběratele krojů Štěpána Potomáka. Knihu doplňují fotografie Jaroslava Strnada a DVD z dílny Fr. Prachmana.
Knížka je k dostání na obecním úřadě v Popovicích. Cena 210,- Kč.
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CD „Ráda tančím, ráda piju“

V sobotu 15. prosince se v přeplněném kulturním domě v Sadech uskutečnil křest
CD „Ráda tančím, ráda piju“ folkové kapely Děvčice z Podolí. Stálí návštěvníci kulturních akcí v Popovicích je dobře znají, protože již na mnoha z nich ukázaly, že opravdu umí.
Kapela Děvčice vznikla v roce 2005 a postupně měnila své členy až do roku 2011.
Nyní hraje ve složení: Radka Ondrejková, Eliška Blahová, Nela Janásová, Klára Maťašová, Eva Králíčková a Alžběta Kolomazníková. Radka a Eliška se již před lety poznaly
v dětském folklorním souboru. Přestože byly tanečnicemi, každá z nich také na něco
uměla hrát. Jednoho dne se tedy domluvily, že se sejdou a společně si zahrají. Z jedné zkoušky se stalo pravidlo a ze dvou kamarádek hudební duo. Obsazení dvou
nástrojů je však málo pro nově vyrůstající kapelu, a tak děvčata přibrala mezi sebe
ještě houslistku Ivu a posléze kytaristku Adélu. Od začátku jim všichni říkali Děvčice,
název vznikající skupiny byl tedy jasný - Děvčice. Svou hudební kariéru odstartovaly
písněmi známých kapel jako Javory či Koňaboj, ale třeba i výborného zpěváka a muzikanta Vlasty Redla a dalších interpretů. V roce 2006 odešla houslistka Iva a o rok
později přišla nová členka Nela, která se díky kapele začala učit hrát na elektrickou
basu. Děvčice poté dlouho hledaly houslistku, která by kapelu oživila, a po jednom
neúspěchu se to v roce 2008 podařilo. K Děvčicím se připojila Klára a začalo se jim
dařit. V roce 2009 odešla z kapely kytaristka Adéla. O rok později kapela přijala další
houslistku Evu, která spolu se zakládající členkou Radkou, hrála ještě v cimbálové
muzice. Kvůli písním hraným v cimbálovém provedení se v listopadu 2011 Děvčice
rozhodly najít ještě jednu kytaristku, měsíc na to s nimi tedy začala hrát Bětka.
Protože jsou Devčice z Moravy a v krvi jim koluje slovácký folklor, hrají především
místní lidové písničky. Ty interpretují v netradičním nástrojovém obsazení: cimbál,
kytara, elektrická basa, housle, viola, flétny a bongo. Největším potěšením jsou pro
ně vlastní písně, které si samy od roku 2011 skládají. Mezi dosavadní úspěchy kapely patří dvojnásobné vítězství v Chřibsko-karpatském oblastním kole soutěže Porta,
a také 2. místo v ceně diváků v národním finále soutěže Porta. Děvčicám přejeme
spoustu dalších úspěchů a hlavně potěšení z toho, že písničkami rozpouští smutek
a rozdávají radost lidem kolem sebe. CD je mimo jiné k dostání také na obecním úřadě v Popovicích za cenu 150,- Kč.
www.devcice.cz

Fotosoutěž:
„Tady žijeme“
Při přípravě podkladů pro kalendář obce Popovice a shromažďování obrazového materiálu jsme
si uvědomili, jak pěkné a mnohdy neznámé pohledy na naši
vesničku dokáže zachytit oko objektivu. A také jak šikovné máme
mezi sebou fotografy, kteří mají
cit zachytit atmosféru okamžiku
– západ slunce, kříž nad zasněženou cestou, setkání u rybníků,
hodové nadšení či rozvernost
při fašankové obchůzce. Je škoda, aby takové poklady zůstaly
doma v šuplíku nebo v PC fotografů amatérů. Pojďte se zapojit
do soutěže „Tady žijeme“ hledejte ve svých fotoarchívech, fotografujte na procházkách nebo
při různých událostech v obci.
Snímky z obce, jejího okolí, snímky přírody nebo osob, nečekané
momentky či promyšlené kompozice, černobílé nebo barevné
– jakékoliv fotografie, o kterých
si myslíte, že by určitě pobavily
či potěšily oko „popovského“ patriota.
Podmínky účasti:
• Fotografie o rozměru minimálně 10 x 15 cm
• v barevném nebo černobílém
provedení
• fotografie zachycující Popovice,
její okolí nebo obyvatele
• Jeden autor může dodat maximálně 4 fotografie
• Na zadní straně fotografie uvedeno jméno autora, stručně popis místa nebo události, která je
na ní zachycena, datum pořízení
(u starších snímků stačí přibližný)
• Fotografie dodejte na obecní
úřad nejpozději 31. března 2013
Z dodaných fotografií bude
uspořádána výstava, jejíž termín
bude upřesněn později. Hodnotit se bude v několika kategoriích a vítězové získají pěkné ceny.
Zapojte se do soutěže a pojďme se na naši vesničku podívat
z různých úhlů pohledu. Těšíme
se na Váš zájem a Vaše fotografie.
9
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Máte strach z pančovaného alkoholu?

Na základě pokynu hlavního hygienika
si mohou občané nechat otestovat podezřelé lihoviny o obsahu etanolu nejméně
20% objemových na všech pracovištích
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně. Přijímat se budou lihoviny vyrobené po 31. 12. 2011 včetně lihovin
neoznačených. Lahve otevřené, uzavřené či
část jejich obsahu mohou občané přinášet
od 6. prosince 2012 do odvolání. Příjem lahví bude probíhat po celou pracovní dobu
na všech pracovištích Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Nám nejblíže je pracoviště Krajské hygienické stanice, územní pracoviště v Uh. Hradišti,
Františkánská 144. Bude odebírán vzorek
o objemu nejméně 200 ml s tím, že zbývají-

cí obsah balení bude vrácen občanovi, který
bude zároveň poučen o rizicích konzumace
lihovin neznámého původu a lihovin s nadlimitním obsahem metanolu. Vyšetřování
vzorků nebude anonymní.
O každém odběru vzorku lihoviny
od občana bude pořízen protokol, jehož
součástí budou:
* identifikační údaje občana ověřené
podle dokladu totožnosti
* způsob nabytí lihoviny
* údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi lihoviny, jsou-li k dispozici
* souhlas občana s nakládáním s jeho
osobními údaji ve smyslu jejich předání
Policii ČR pro případ zjištění nebezpečné
lihoviny.

Nejde totiž jen o službu pro občany, ale
také o dopátrání se po dalších případných
zdrojích metylalkoholu. Vzorky, které budou testovány pro občany bezplatně, by
měly být vyšetřeny do 3 až 7 dnů. Po obdržení výsledku laboratorního protokolu
o zkoušce vzorku odebrané lihoviny Krajská
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně zajistí informování občana, který
podal podnět k šetření a v případě zjištění
nebezpečného výrobku podá informace
Policii ČR.
Tento pokyn se týká pouze občanů, nebudou vyšetřovány vzorky lihovin na žádost
podnikatelů, které jsou určeny k prodeji
v provozovnách potravinářských podniků
včetně provozoven stravovacích služeb.

Kaplička P. Marie Růžencové – známá i neznámá
Dokončení z předchozího čísla
Psal se rok 1970. Bylo všeobecně známo, že pro další osud kapličky je třeba
hledat nějaké nové konkrétní řešení.

Fotografie z roku 1971

Fotografie současného stavu po údržbě

Toto tiché místo na Kříbech bylo hojně
navštěvováno a stávalo se stále více neoddělitelnou součástí obce.
Věděl to i tehdejší předseda MNV, pan
Antonín Habarta. A tak díky jeho organizačním schopnostem bylo přikročeno
ke zcela novému řešení celého prostředí, občany uznávané památky. Obnova
trvala až do roku 1971. Veškeré terénní
úpravy byly prováděny ručně. Dále bylo
třeba vybudovat přítok vody pro nové
odběrné místo. Zrušená betonová nádržka byla postavena ve svahu pod cestou
a sloužila dál svému původnímu účelu.
Voda sem přitékala potrubím z odběrného místa. Po terénních úpravách bylo
třeba zacelit obnaženou zem novou výsadbou zeleně tak, aby splňovala podmínky dané tomuto místu. A modříny vysázené na okraji lesa, jako by symbolicky
10

chránily kapličku před nepřízní počasí.
Rovněž kamenické práce přispěly k dobrému začlenění samotné stavby do okolní krajiny.

Na konci pravého křídla opěrné zdi stával sloup s obrazem P. Marie Žarošické,
který připomínal známou pověst o prameni léčivé vody.
Duchovní význam studánky se zachoval až do dnešních dnů. Je stále navštěvován lidmi. Jistě k tomu přispívá klid
a ticho v tomto hezkém koutě přírody,
kterému dominuje právě tato kaplička
se svým životodárným pramenem dobré
vody, která je zdrojem občerstvení nejen pro poutníky, ale i pro všechny, kteří
okolo ní v parném létě procházejí a stejně tak slouží i všem vyznavačům sólové
i rodinné cykloturistiky, která rok od roku
narůstá.
Kaplička je hodně navštěvovaná o Velikonocích, kdy se ráno na Velký pátek přicházejí místní obyvatelé modlit růženec
a nabrat si vody. Tímto článkem chceme

v pokoře a úctě poděkovat všem, kteří
se o zbudování tohoto místa zasloužili a obětovali mu kousek svého života.
Mnozí z nich už nejsou mezi námi.

Naše poděkování patří také
těm, kdo se o toto místo dnes starají
a pečují o vnitřní úpravu kapličky, kde
se setkávají i věřící lidé, aby si modlitbou
vyprošovali u Panny Marie pomoc v nejrůznějších životních situacích.
Díky místním řemeslníkům byly letos
v říjnu dokončeny práce na údržbě. Malby, nátěry a zednické práce jistě přispěly
k důstojnému prostředí památky. Rovněž v roce 2013 je plán na údržbu okolí
kapličky velmi nadějný.
V neposlední řadě je však třeba říci, že
svůj velký podíl na zvelebování tohoto
místa má vedení obce i římskokatolický
farní úřad. Obě instituce vstřícně napomáhají aktivitám, které vedou k záchraně
památkového fondu naší obce.

Kočíř Zdeněk – komise pro historii

a pamětihodnosti
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Péče o zvěř a ptactvo v zimním období
Zima se již přihlásila o slovo a příroda
se uložila k zimnímu spánku. Lidé se již
od pradávna obávali tuhé zimy a snažili
se na ni co nejlépe připravit. K předpovědím, jaká nastávající zima vlastně bude,
využívali i ulovenou zvěř a to především
zajíce. Vždy se zajímali, jak jsou ulovení
zajíci „zasádlení“, tedy kolik mají vnitřního tuku. Když ho měli mnoho, dala se
čekat tuhá zima. Jedna pranostika zase
říká „Má-li hustý kožich zajíc, bude mráz
se sněhem navíc“. Zvířata jsou prostě
moudrá a využívají ve velké většině zkušenosti zděděné od svých předků.
Před zimou si vytvoří dostatečné tukové zásoby, které jim pomohou překonat
období s nedostatkem potravy. Jsou však
mezi nimi i jedinci, kteří pravidla nedodržují a přípravu na zimu zanedbají, nebo
nenašli dostatek vhodné potravy k získání dostatečných tukových zásob. A hlavně jim je potřeba pomoct zimní období
přežít, aby se dočkali jara, kdy se již bez
pomoci člověka obejdou a mohou se
zapojit do reprodukce. Současný způsob
hospodaření na polích je z hlediska úživnosti drobné zvěře velmi špatný a proto
některé druhy např. koroptve se stávají
vzácností. Divočákům, srnčí a daňčí zvěři
rozlehlé lány obilovin a olejnin poskytují

dostatek krytiny i potravy, ale pro zajíce,
bažanty a koroptve je to nepřirozené
a nevyhovující. Je pravdou, že početní
stavy zajíců se v tomto roce v některých lokalitách poněkud zvýšily, což se
projevilo i při výřadech z honů. Ovšem
na rozlehlých lánech s ozimy je jich stále
málo. Myslivci pomáhají zvěři překonat
zimu přikrmováním. Máme připraveno
dostatečné množství jadrného krmiva
a zakoupili jsme i 3 tuny cukrové řepy,
kterou může zvěř konzumovat i po jejím
zmrznutí. Mrkev byla rozvážena ještě
před mrazy. Vlivem velkého sucha se nám
nepodařilo nasušit plánované množství
sena a v případě, že ho bude nedostatek,
tak přikročíme k jeho nákupu. Určitě neponecháme zvěř bez krmení. Zatím, co
o zvěř v lesích a na poli starají myslivci,
o ptactvo v blízkosti lidských obydlí se
může postarat každý. Stačí vhodné krmivo nasypat do krmítka a sledování živé
přírody může začít. V současné době je
opeřencům i ostatním živočichům v přírodě relativně hej, ale paní zima jistě
brzy ukáže svou pravou tvář a ptáci péči
lidí velice ocení. Zvěř v poli a lese zase
potřebuje dostatek klidu. Každé vyplašení s následovným útěkem do bezpečí
před lidmi a volně pobíhajícími psy ji sto-

jí mnoho energie. Pronásledování srnčí
zvěře psem často končí jejím úhynem
na zápal plic. Popovští myslivci, hlavně
ti mladší a zdatnější, se na Štědrý den
scházejí u skladu krmiva v Bukovině beze
zbraní s ruksaky na zádech a po krátkém
rozjímání nad končící loveckou sezonou,
při troše dobrého moku si popřejí pěkné
prožití vánoc a pak vyrazí s nákladem krmiva do honitby. Tohoto tradičního přikrmování zvěře se můžete zúčastnit letos
i vy a především vaše děti. Můžeme spolu
založit novou a myslím, že i velice hezkou
tradici. Sraz všech zájemců o tuto akci
bude v 10 hodin u skladu krmiva v Bukovině. Počtem malý, 16-ti členný kolektiv,
popovských myslivců má za sebou náročný rok na práci vykonanou ve volném
čase, ale mohu konstatovat, že to byl opět
rok úspěšný. K těm nejnáročnějším akcím
na čas a organizaci patřili oprava chaty,
dvojí konání zkoušek loveckých psů, kateřinská zábava a svolání valné hromady
honebního společenstva. Členové MS
Bukovina tímto děkují všem svým rodinným příslušníkům za jejich pomoc při
práci ve prospěch myslivosti a přejí jim
i všem našim občanům krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku přejí
hodně štěstí a zdraví. 
Bajaja Fr.

Z kroniky obce - Rok 1950

V tomto čísle by měl být zveřejněn záznam
z kroniky z roku 1949, ale vzhledem k tomu,
že obsahuje pouze seznam čísel popisných
a obyvatel v nich žijících, nebudeme jej uvádět.
Rok 1950 je uzávěrem půlstoletí a krokem do druhé poloviny 20. století. Je proto
nutno shrnouti do této poloviny 20. století všechny údaje a události týkající se naší
obce.
Naše obec, jak počátkem této kroniky
uvedeno, je prastará. Vesnice sama, podle objevených nálezů, kdy se ještě užívalo
i kamenného nářadí, založena byla po levém břehu Olšavině, v dnešní polní trati
Zážlebí za Šibenkami a Podvinohradím,
náhorné to roviny říčky Olšavy. Později překlenula se do dnešní polohy ve dvě uspořádané řady se dvoran, kterýžto přináležel
pánům z Kunovic. Taktéž Popovice zařazeny byly a dodnes zůstaly ve skupině kroje
kunovského. Za Boleslava Ukrutného bylo
nařízeno, aby každá obec při svém založení zasadila nějaký trvalý strom, např. lípu
nebo dub. Tak v sousedním Podolí měli
starou, mnohastaletou lípu a Popovicím
vévodil památný dub nad „Prádly“ vedle
chodníku vedoucího do Mařatic, který stál
jen asi 4 m od „kotáru“ obce Vések. Na tom-

to dubu visel obraz Salvátora, rozměrů 15
x 20. Kaple rovněž na počátku této kroniky
uvedená a jež byla Velehradu darována,
neudržela si větší zmínky, ani označení pravého místa, kde stávala. Pravděpodobně
na místě staré kaple popovské, postavené
roku 1870 a zbourané 1937 následujícího
týdne po svátcích svatodušních. Tak bylo
připraveno místo nynějšímu kostelu.
Dub, tento památník, starý jak Popovice samotný - 700 let - byl prodán bednáři Josefu Kutálkovi, č. 33 - nově zvoleným
starostou Janem Potomákem, č.39. Památkový úřad opomenul tehdy této věci
zabránit a dub byl skácen z důvodu šetrnosti, aby se věkem nekazil. Tak zůstaly
Popovice od roku 1930 bez památníku,
který až do této doby živě promlouval
a vévodil zdejší obci. „Pominulo všechno
jako stín a jako posel vedle mne běžící,“
jakoby volal tento velikán. „Pominuly vojny, zlé časy, mor, cholera, několikerý zánik
a rozkvět Popovic, jen já zůstávám beze
změny.“ U studánky na „Kříbech“ stojí odedávna až dodnes na sloupu obraz P.Marie
Žarošické. Pověst vypráví o nalezeném
růženci na tomto místě, kde žena zahrábla při sečení trávy a s objevením pramene
zázračného původu nalezla prý růženec,

který byla o pouti v Žarošicích do studánky upustila. Pramen, jemuž se zázračná
moc stále připisovala, byl zaveden přímo
do dnešní kapličky se stálým odtokem
do potůčku Olšovce. Tento svah na Kříbech
dával dříve hojnost vinné révy, dnes je posázen ovocným stromovím, zvláště třešněmi. Popovice za minulých padesát let měly
řadu prozíravých starostů. Byl to dlouholetý starosta František Laga, č. 40, po roce
1910 zasloužilý starosta Florián Paška, dobrý ekonom, za jeho působení byla postavena kaple a zřízen hřbitov. Popovice byly tak
oproštěny od docházky kostela do obce
Derfle. Dalším starostou byl Antonín Vaněk, František Laga, č. 83 a Jan Potomák,
za něhož postaven nový kostel a obec
všestranně zvelebena. Od počátku tohoto
století vystřídali se v obci tito obchodníci
a živnostníci: Obchodnice - Anna Hrabalová, č. 38 , Alois Bečica, č. 18, Jakub Pressel ,
č.82, Antonín Remeš, č.78, Čeněk Zich, č.80,
jenž zavedl konsum „Včela“ na č. 26.
Další byli: Václav Havlíček, č.240, Karel
Ott, Matouš Malina - jehož obchod převeden na „Svépomoc“ se sídlem v Hodoníně,
později na „Jednotu“ Uherské Hradiště.
Vedoucí je Anička Malinová, provdaná Dohnalová.
dokončení příště
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Společenská kronika naší obce

Zprávy
Tělovýchovné
jednoty

Všem občanům, kteří v měsíci lednu 2013 oslaví svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme.
50 let
Duháňová Jana
81 let
Novák Vladimír
83 let
Měrková Ludmila

305
160
295

84 let
Malinová Antonína
36
88 let
Straková Marie
81
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší
společenské kronice, oznamte to, prosím, sociální komisi nejpozději do 31. ledna 2013.

v neděli 9.12. se uskutečnilo poslední letošní vítání občánků. Jako nejmladší občánci Popovic
byli přivítáni: Matyáš Šácha, Viktorie Bičanová a Ondřej Popelka...

Vážení občané, sportovní přátelé.
Chtěli bychom Vás informovat, co se letos událo na hřišti a v kabinách. Mimo
pořádání fotbalových zápasů jsme se
postupně snažili provádět úpravy a pořídit vybavení společenské místnosti,
a to hlavně pořízením kuchyňské linky
a elektrického sporáku. Dále jsme pořídili odpadkové koše, nájezdy pro sekačku
a jiný drobný inventář. Také jsme opravili
poškozené zavlažování, kde musel být
vyměněn spínací tlakový ventil. Provedeno bylo vydláždění plochy cca 100 m2
vedle budovy kabin a připraveny patky
na pergolu, kterou plánujeme v příštím
roce vybudovat. Rovněž se nám podařilo získat zahradní sekačku značky Husqvarna, kterou nám daroval náš sponzor
firma KOVOKON, za kterou moc děkujeme. Bez tohoto stroje si údržbu hřiště
a okolního terénu nedovedeme představit. Na konci podzimu se zazimovaly
kabiny a ošetřilo se hřiště a to opravou
brankovišť a pohnojení hrací plochy.
Chceme taky vzpomenout návštěvu naší
družební obce Kálnice, kdy jsme se přijali rádi pozvání na červnové oslavy 65.
výročí TJ Zavažan.
Závěrem bychom chtěli popřát všem
našim sponzorům, fanouškům a hráčům
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdravý. Sportu zdar.
výbor TJ

a jelikož se letos „urodilo“, o chvíli později byly přivítány další dvě děti: Klára Janků a Laura
Martinková.

Provozní doba Amfíku v době vánočních svátků

Provoz RESTAURACE
Ne 23. 12.
10:00 - 18:00, omezen provoz restaurace (soukromá akce)
Po 24. 12.
zavřeno
Út 25. 12.
10:00 - 18:00 (bez kuchyně)
St 26. 12.
10:00 - 18:00 (bez kuchyně)
Pá 28. 12.
16:00 - 23:00 (bez kuchyně)
So 29. 12.
10:00 - 23:00
Ne 30. 12.
10:00 - 21:00
Po 31. 12.
zavřeno, Silvestr pro skupiny
(25 osob a více) po domluvě na tel. 724 390 839
Út 1. 1.
zavřeno
Provoz AREÁLU
(22. 12. 2012 - 2. 1. 2013) od 10.00 - 16.00 hod.
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