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Starostuv úvodník
Vážení spoluobčané,
život, i ten kulturní, se opatrně začal vracel do starých kolejí. Vyšli jsme těmto starým dobrým časům v ústrety a poslední červnovou sobotu uspořádali odložené oslavy 800.
výročí první písemné zmínky o naší obci. Počasí přálo, náplň
na celé odpoledne i večer se nakonec podařilo společnými
silami zajistit a tak si snad na své přišli všichni, co do Amfíku dorazili. Účast byla hojná. Pro všechny organizátory
podobných akcí je největší odměnou, když přijdou lidi. Dík
tak patří nejenom každému, kdo se obětavě chopil organizace a zajištění průběhu oslav, ale v neposlední řadě také
vám, kdo jste akci navštívili. Po takto dlouhém kulturně-společenském půstu skutečně panovaly obavy, zda zájem
o setkávání na hromadných akcích neopadne. Ať ze strachu
a nejistoty, z pohodlnosti nebo jakéhokoli jiného důvodu.
Ale přišli jste a to nás těší. A doufáme, že přijdete i příště.
Třeba hned v sobotu 31. 7. do letního kina na Bábovky. Nemělo by to být jediné letošní promítání, do konce sezóny
jich plánujeme ještě několik, tak snad nám je počasí dovolí
uskutečnit všechna venku a naplno si užijeme tu správnou
atmosféru kina pod širým nebem. Přeji vám krásné a pohodové léto, klidné odjezdy na dovolené a bezpečné návraty
zpátky do Popovic. 
Martin Slováček

Slavnosti obce

800 let od první písemné zmínky o obci
V sobotu 26. června se na Amfíku Bukovina uskutečnily
oslavy 800. výročí první písemné zmínky o obci Popovice.
Původně se slavnost měla konat již v roce 2020, ale ze známých „covidových“ důvodů musela být odložena. Vzhledem k avízovaným akcím v obci i okolí tohoto posledního
červnového víkendu nás překvapil a velmi potěšil zájem
občanů, který předčil naše očekávání. Za krásného letního
počasí se na akci sešlo přes 400 návštěvníků. Slavnostní
den zahájilo dopolední přátelské fotbalové utkání žáků TJ
Popovice a TJ Sokol Hradčovice. Odpolední program začínal
ve 14 hodin v areálu Amfíku. Připravena byla výstava fotografií ze života obce, vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, Popovjánku a dětské cimbálové muziky Husličky ze ZUŠ Uh. Hradiště pod vedením Pavla Štulíra. K dobré
pohodě vyhrávala celé odpoledne DH Hradčovjanka. Pro
děti byl připraven bohatý program, který zajistily místní
spolky, zejména Klub žen a TJ Družstevník Popovice. Děti

se bavily při plnění úkolů na trase „Z pohádky do pohádky“, na skákacím hradu nebo v laserové střelnici. Nechyběl
zde stánek s výrobky z dílniček dětí základní školy a pro
milovníky vína připravili popovičtí vinaři ty nejlepší vzorky. Za účasti autorů monografie PhDr. Blanky Rašticové,
Ing. Jaroslava Hrabce a Jitky Novákové proběhla velmi
zajímavá a srdečná beseda věnovaná publikaci a jejímu
vzniku. Na závěr byla pod patronací PaedDr. Jiřího Jilíka
kniha pokřtěna vodou z místní kapličky Panny Marie Růžencové. Večerní program ovládla kapela ZZ Bar, při které
se její nadšení příznivci bavili do pozdních nočních hodin.
Všem, kteří se po dlouhé době způsobené pandemií zapojili do rychlých a nelehkých příprav celé akce a zajistili její
zdárný průběh, patří velký dík. Stejně tak všem příchozím
a účinkujícím, kteří pomohli znovu probudit společenský
život v obci. Průběh akce zachytila Regionální televize TVS,
odkaz k reportáži i fotografie najdete na webu obce.
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Pozvánky

Letní kino

Srdečně
Vás zveme
na promítání
letního kina,
které se uskuteční na Amfíku
Bukovina.
Letní kino zahájí českou komedií
Bábovky
natočenou
podle knižního bestselleru spisovatelky Radky
Třeštíkové. Bábovky mapují
současné partnerské i rodinné vztahy,
ukazují zábavné a trefné situace ze
života, které zná každý z nás. V hlavních postavách příběhu se představí
Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana
Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák
ml., Jiří Langmajer a další. Promítat
se bude v sobotu 31.7. ve 21 hodin.
Vstupné je dobrovolné.

Fajr - festival ohně a meče
V sobotu 18. září se uskuteční 4.
ročník benefiční akce FAJR na podporu denního stacionáře v Uherském
Brodě. Zveme Vás na den plný šermířských i tanečních vystoupení a na večerní velkou ohnivou show. Areál
bude zpřístupněn od 13 hodin. Připraven bude prodejní jarmark, pro děti
skákací hrad, malování na obličej, stanoviště s úkoly i velká bitva. Nebude
chybět ani dobré jídlo a pití. Více informací najdete na www.fajr.cz. Vstupné:
děti pod velikost meče ZDARMA, nad
meč do 15 let za 50 Kč, dospělí 100 Kč,
zdravotně znevýhodnění zdarma.

Výstava mečíků v Holešově
Český zahrádkářský svaz zve na mezinárodní výstavu mečíků v zámku
Holešov, která se koná v sobotu 31. 7.
od 9 do 18 hodin a v neděli 1. 8. od 9
do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.
V 1000 vázách bude vystaven nejnovější světový sortiment mečíků.

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 8. září 2021
v zasedací místnosti OÚ.
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Dne 16. června 2021 se uskutečnilo
v tomto roce druhé veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Z jednání přinášíme
podstatné body programu a schválená
usnesení.
Starosta seznámil přítomné s výsledky
uskutečněných výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. Pro jednotlivé zakázky byly na základě doručených nabídek vybrány tyto firmy:
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci - firma Peter Havelka, Velké Pavlovice, IČO 63437686, cena 1 732 207,50 Kč
bez DPH.
Obnova komunikace v ulici za školou
spojená s výstavbou nové autobusové zastávky - STRABAG a.s., Praha, IČO
60838744, cena 2 798 703,73 Kč bez
DPH.
Rekonstrukce
kanalizační
stoky
B6 v ulici Nad Vinohrady - STAVEBNÍ
MECHANIZACE CZ, s.r.o., Praha, IČO
26282364, cena 2 428 353,30 Kč bez
DPH.
Dále bylo schváleno uzavření dvou
smluv o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene pro oprávněnou společnost EG.D Brno, IČ 28085400 z důvodu uložení kabelu NN a to na pozemcích
v katastrálním území obce:
a) z důvodu výstavby nového RD v ulici Osvobození a jeho napojení na nové
zemní vedení NN se zřizuje věcné břemeno na pozemku p. č. 5032, uložení kabelu
v délce cca 20 bm, věcné břemeno zřízeno za jednorázovou náhradu 2.000 Kč,
b) z důvodu uložení části nového distribučního vedení NN v délce cca 250m
podél hlavní cesty od OÚ po kostel
na pozemku parc. č. 5019/2 za jednorázovou náhradu 13.600 Kč.
Zamítnuty byly žádosti o finanční pří-

spěvek spolku Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.,
Prostějov, spolku Linka bezpečí, Praha
a Diakonii ČCE - středisko Cesta, Uh. Hradiště.
Nejdůležitějším bodem tohoto zasedání bylo schválení Závěrečného účtu
obce Popovice za rok 2020. Součástí dokumentace závěrečného účtu je účetní
závěrka, výsledek hospodaření obce
i jejich příspěvkových organizací, zpráva
auditora o výsledku hospodaření. Závěrečný účet za rok 2020 v celém rozsahu
včetně všech příloh je dle zákona o obcích zveřejněn na elektronické úřední
desce obce Popovice. (více k Závěrečnému účtu na str. 3) Zastupitelé obce
odsouhlasili celoroční hospodaření obce
Popovice za rok 2020 bez výhrad i závěry
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2020. Dále
pak schválili účetní závěrku obce Popovice sestavenou k 31. 12. 2020, závěrečný
účet obce Popovice za rok 2020, účetní
závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Popovice a příspěvkové organizace Amfík Bukovina Popovice.
Starosta předložil ke schválení Rozpočtová opatření č. 2 a 3/2021 a změny
rozpisu č. 1 a 2. Změny se týkají období
3 - 6/2021 a zohledňují průtokové dotace pro Amfík Bukovina z programu COVID Ubytování a Gastro, kompenzační
bonus pro obec, dotace z Úřadu práce,
příjem za prodej železa, kapitálové výdaje na nákup RD č. p. 183 a na přeložku
vysokého napětí v trati Padělky.
Navýšení příjmů
496 590,Celkové příjmy po změnách 15 360 390,Navýšení výdajů
730 400,Celkové výdaje po změně 26 146 000,-

Investiční akce ve zkratce

V květnu byla dokončena rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště na Amfíku.
Obnoveno bylo také jeho oplocení. V červnu už se zde uskutečnila první akce: Turnaj
v nohejbalu.
Další investiční akce se rozběhnou v druhém pololetí tohoto roku. V nejbližších
dnech by měla započat rekonstrukce komunikace za školou, kde dojde k opravě povrchu a výměně obrubníků, u sochy Cyrila a Metoděje nad kostelem se mírně zvětší
vnitřní poloměr silničního oblouku. Současně také dojde k přesunutí autobusové
zastávky k budově školy, kterou si vyžaduje bezpečnost provozu a kolize s příjezdy
k rodinným domům. Po dobu stavby bude omezen provoz v této části obce a ulice
za školou bude uzavřena. V měsíci srpnu se rozjede rekonstrukce kanalizace v uličce Nad Vinohrady. I tato stavba bude vyžadovat omezení provozu. Prosíme občany
o zvýšenou opatrnost a předem děkujeme za pochopení a dodržování bezpečnosti
provozu. Nemalé investiční náklady si vyžádá rekonstrukce osvětlení v obci. Spočívat bude ve výměně a doplnění lamp veřejného osvětlení. Hlavním přínosem bude
nejenom modernější a šetrnější osvětlení, ale zejména úspora energie.
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Ze závěrečného účtu obce

Na zasedání dne 16.6.2021 byl schválen Závěrečný účet obce
za rok 2020, z něhož jsme vybrali nejdůležitější informace.
Kompletní znění včetně příloh najdete na elektronické úřední
desce na webových stránkách obce.
Počet obyvatel
k 1.1.2020
1031
k 31.12.2020
1012

Budovy, haly, stavby
92.875.734,03
Samostatné movité věci nad 40 tis.
5.039.794,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3.848.909,38
Pozemky23.680.263,32
Kulturní předměty
71.886,10
Nedokončený dlouh. hmotný majetek
1.416.720,70
Cenné papíry SVK a.s.
2.778.000,-

Hospodaření obce v roce 2020
Rozpočet na rok 2020 byl schválen na veřejném zasedání dne
16.12.2019. V roce 2020 se zasedání zastupitelstva konalo 6x
a zastupitelé projednali a schválili 9 rozpočtových opatření.
schválený rozpočet
skutečnost
Příjmy
15.329.700,18.241.176,54
Výdaje
31.320.000,11.698.726,28
Financování
- 15.990.300,6.542.450,26

Bankovní účty, hotovost
K 31.12.2020 Obec Popovice eviduje stav na bankovních účtech:
Základní běžný účet,
vedený u Komerční banky, a.s.
16.310.703,42
Dotační účet, vedený u České národní banky
11.895.158,49
Celkem28.205.861,91
K 31.12. 2020 evidován stav pokladny celkem 
9.254,-

Přijaté dotace
Státní rozpočet
(Výkon st. správy, Volby, Kompenz. bonus)
1.562.950,Ministerstvo zemědělství
(Obnova hřbitovní zdi, Kůrovec)
310.586,Ministerstvo kultury (Publikace o obci)
150.000,Úřad práce (VPP)
84.213,celkem2.107.749,Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce
Příspěvkové organizace obce
(ZŠ a MŠ Popovice, Amfík Bukovina)
2.842.480,Zlínský kraj, Město UH, Město Kunovice
(Dopr. obslužnost, Požární ochrana, Přestupky,
Soc. právní ochrana dětí)
138.900,Členské příspěvky
(MRDP, SMO ČR, Region Slovácko)
64.984,62
Příspěvky spolkům a organizacím
(Farnost, TJ, Popovjánek, MS Bukovina,
ČSV UH, ZO ČSOP Buchlovice)
356.000,Dary obyvatelstvu (vítání občánků, pohřebné, stravné) 33.771,celkem3.436.135,62
Majetek obce k 31. 12. 2020:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

347.959,33
559.300,-

Příspěvkové organizace obce
Základní škola a Mateřská škola Popovice
Této organizaci poskytla obec ze svého rozpočtu částku
ve výši 1.362.480,K 31.12.2020 hospodařila Základní škola a Mateřská škola Popovice s hospodářským výsledkem ve výši + 364.034,45 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku s tímto výsledkem a souhlasí s jeho rozdělením do fondu odměn ve výši
121.000,- a do rezervního fondu ve výši
243.034,45
Amfík Bukovina Popovice
Této organizaci poskytla obec ze svého rozpočtu částku ve výši
1.480.000,- Kč. K 31.12.2020 hospodařil Amfík Bukovina Popovice s hospodářským výsledkem:
hlavní činnost 
- 299.758,68
hospodářská činnost
+ 37.761,72
Celkový výsledek hospodaření za rok 2020
- 261.996,96
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku s uvedeným výsledkem hospodaření s tím, že ztráta bude uhrazena ze zlepšených hospodářských výsledků budoucích období.
Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2020 bylo
provedeno ve dnech 26.11. až 27.11.2020 a 26.3. až 30.3.2021
zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Obnoví se provoz ambulance v Popovicích?
MUDr. Jozef Csipák registruje do ordinace v Míkovicích nové pacienty.
Od 1. 7. 2021 došlo ke změně praktického lékaře v ordinaci v Mikovicích, kde doktorku Navrátilovou nahradil MUDr. Jozef Csipák. Pacienti
starší 15 let, kteří mají zájem o poskytování služeb praktického lékaře
v jeho ordinaci, se mohou dostavit k registraci a podpisu smlouvy o péči
o zdraví. Pojištěnec má obecně právo na výběr poskytovatele zdravotních
služeb na území ČR, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace. Ordinační hodiny v Míkovicích jsou do 31. 8.
2021 v úterý a čtvrtek od 10:30 do 15:00. Od 1. 9. 2021 pak bude ordinace
v provozu každý den. Telefonní kontakt do ordinace 606 506 499. V případě, že dojde k registraci dostatečného počtu občanů z Popovic, obnovíme provoz ambulance jeden den v týdnu na zdravotním středisku přímo
u nás v obci.

Dopravní uzavírka
v Kunovicích
Od úterý 20. 7. začne platit dopravní omezení
na průtahu Kunovicemi. Ředitelství silnic a dálnic
ČR zahájilo rekonstrukci a částečné rozšíření silnice
I/55 v Kunovicích. Cílem stavby je zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. První dopravní
omezení začalo platit od 20. 7., kdy během uzavírky
pracovního úseku na silnici I/55 budou řidiči využívat objízdnou trasu přes obec Míkovice a silnici I/50.
Předpoklad dokončení stavebních prací je 30. 11.
2021. Linkových autobusů se zákaz vjezdu týkat nebude. Všechny spoje Integrované dopravy Zlínského
kraje (IDZK) i městské hromadné dopravy budou
úsekem projíždět podle jízdních řádů.
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Výstava loveckých trofejí

Po dohodě s Okresním
psík mývalovitý, vydra, výří
mysliveckým spolkem usporodinka, nutrie a další. Plářádal Myslivecký spolek
novaná výstavka výtvarných
Bukovina výstavu trofejí
prací dětí z okolních škol se
spárkaté zvěře a šelem ulonemohla uskutečnit z důvených v okrese Uherské
vodu jejich dlouhodobého
Hradiště v roce 2020. Výstauzavření. Pro děti, které přiva se uskutečnila v multišly na výstavu byl přichystán
funkční hale Amfíku Bukovikoutek, kde se mohly bavit
na ve dnech 3. a 4. července.
prohlížením obrázků zvěře,
Již v minulém roce se měla
hrát hry, kreslit apod. Tento
u nás konat výstava trofejí
koutek připravila vedoucí
zvěře ulovené v r. 2019, její
našeho kroužku mladých
konání však bylo z důvodů
myslivců Eva Šilhavíková.
pandemie koronaviru zruS jeho provozem nám vydatšeno. Sběr loňských trofejí
ně pomáhaly členky spolku
Popovičtí myslivci opět připravili krásnou akci.
a jejich hodnocení proběhSPOT Slunéčko. Členové tolo v kulturním domě již v dubnu a původně plánovaný ter- hoto spolku nám pomáhali i při jiných činnostech, za což jim
mín výstavy začátkem května se ze stejného důvodu musel děkujeme. K nahlédnutí byly připraveny i preparáty zvěře,
odsunout na pozdější dobu. K hodnocení bylo předloženo z nichž nejvíce zaujal vypreparovaný muflon. Nedělní ráno
1090 trofejí, které odborné komise posoudily a stanovily je- bylo věnováno svodu mladých loveckých psů, při němž byla
jich chovatelskou hodnotu. Zlatých medailí bylo uděleno 25, posuzována jejich vhodnost k chovu z hlediska upotřebitelstříbrných 21 a bronzových 29. Z našeho spolku obdržel Jan nosti v myslivecké praxi. Připraven byl i bufet, o jehož provoz
Šilhavík stříbrnou medaili za lebku lišky a Vladislav Baťka dvě se převážnou měrou staraly manželky myslivců. Návštěvníci
bronzové za lebky jezevců. Nejvíce zlatých medailí bylo udě- výstavy si mohli zakoupit potřeby pro lov i volnočasové akleno trofejím daňků a to v počtu čtrnáct. Návštěvníci výstavy tivity, které po oba dny nabízel jejich prodejce. Přípravě tak
si mohli prohlédnout nejen všechny trofeje, z nichž medailo- rozsáhlé akce věnovali naši myslivci spoustu času a energie.
vé byly vystaveny na čelním místě, ale měli možnost si pro- O to víc nás mrzí menší návštěvnost oproti našim předpoklahlédnout i zajímavé fotografie pořízené v naší honitbě. Fo- dům. Ale i tak můžeme považovat tuto dobře připravenou
tografie nám poskytli Ivana Bilavčíková a ing. Přemysl Čech. akci za úspěšnou. Myslivci děkují za podporu obecnímu úřaDále byla výstava obohacena promítáním velmi působivých du, který poskytl prostory pro hodnocení a následné uskladzáběrů zvěře z fotopastí, které pořídil David Kučera. Na zá- nění trofejí po dobu dvou měsíců a vedení Amfíku za umožběrech byla vidět rozmanitost naší fauny. Byla zde zachyce- nění konání výstavy i trpělivost při zvýšeném provozu vozidel
na zvěř drobná, zajíci a bažanti, srnci, daňci, divočáci, lišky, v areálu. 
František Bajaja
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Opravy a údržby
památek v obci

„Obec obci,
občan obci“

Buďte
„V OBRAZE“!

V souladu s plánem péče došlo
i v letošním roce k pravidelné údržbě
a opravám drobných památek. Odborné péči MgA. Tomáše Kopčila byl
podroben kamenný horní kříž, pamětní kříž na Klincích a kříž Salvator,
který dokonce na nějaký čas putoval
do dílny restaurátora na výměnu kovových čepů. Zásah si vyžádala také
kaplička Panny Marie Růžencové. Havarijní stav odtokového potrubí, které muselo být v celé trase vyměněno,
o rok uspíšil její plánovanou opravu.
V celé ploše tak byl odstraněn betonový povrch kolem kapličky, který
nahradí betonová dlažba. Nejprve
však kameníci opraví obvodovou
kamennou zídku. Práce na její sanaci
probíhají právě v těchto dnech.

Prostřednictvím Sdružení místních samospráv ČR a jejímu programu „Obec obci, občan obci“ daruje
obec Popovice částku 20 tisíc Kč
(v této částce je zahrnut i příspěvek z akce Slavnosti obce ve výši
5.450 Kč) na transparentní účet
zřízený pro přímou pomoc obcím
postiženým červnovou vichřicí.
Proč takto? Postižené samosprávy
teď mají obrovské množství práce
a Sdružení jim takto uleví administrativou. Nebudou muset řešit desítky darovacích smluv, ale jen jednu
jedinou při jednorázovém převodu
prostředků z transparentního účtu.
Podpora není ničím vázaná, starostové obcí ji mohou použít tak, jak
sami potřebují.

Jsme v situaci, kdy každý z nás
chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce. Už
nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého
mobilního telefonu. Aplikace Vás
upozorní na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle
postupu, který najdete na našich
obecních stránkách. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma. O mobilní
aplikaci V obraze, i o tom jak si
aplikaci stáhnout do svého mobilu
se dozvíte více na webu obce nebo
na www.aplikacevobraze.cz.
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Změny v poplatku za odpad

Za poslední dobu se snad v každém zpravodaji zmiňujeme o připravovaných
změnách, které se budou týkat systému plateb za odpad. V informační kampani pokračujeme a ne jinak tomu bude i v tomto vydání.
Přestože nová odpadová legislativa teprve pomalu vzniká a ani metodika ještě
není úplně dostupná, rozhodli jsme se se změnou plateb za odpad nečekat. K novému systému, který by měl vést k úbytku odpadu v popelnicích, nás tlačí zejména
vyšší sazby za skládkovné. Proto není radno otálet. V popelnicích totiž u nás stále
končí mnoho odpadu, který do nich nepatří a pokud letos překročíme limit průměrných 200 kg/os./rok, ve výdajích za skládkování se to výrazně projeví. V době psaní
tohoto článku ještě nebyly k dispozici údaje za červen, ale je evidentní, že za první
pololetí už polovinu uvedeného limitu přesáhneme.
To, co bylo o chystaných změnách napsáno dříve, více méně v nezměněné podobě uvedeme do praxe. Výše poplatku bude vypočítána jako objem popelnice
v litrech × sazba 0,75 Kč za litr × počet svozů za rok. Za rok proběhne 26 svozů (1x
za 14 dnů). V průběhu roku je samozřejmě nemusíte využít všechny. Nejlevněji vyjde, když popelnici nebudete plnit ničím, co tam nepatří a ke svozu ji přistavíte, až
když bude plná. Každá nádoba bude označena čárovým kódem a každý její svoz
se bude evidovat. Poplatek každému vyměříme až po ukončení roku, kdy budeme
znát skutečný počet svozů vašich popelnic. Ano, pokud čtete pozorně, tak skutečně
v příštím kalendářním roce poplatek platit nebudete. Poprvé vám jej takto vyměříme až na začátku roku 2023 (se splatností do konce dubna). Pro obecní rozpočet
to sice bude znamenat dočasný výpadek příjmů, ale nová legislativa nám zálohové
vybírání poplatku bohužel nedovoluje. Připomínám, že vyhláškou bude zároveň stanovena dolní hranice 40 litrů na osobu a měsíc, což v přepočtu na peníze znamená,
že minimální roční poplatek bude 360 Kč. Ten bude vyměřen i tomu, kdo by tvrdil, že
neprodukuje žádný směsný komunální odpad.
V takto nastaveném systému tedy platíte podle toho, jak třídíte, jak efektivně využíváte kapacitu své popelnice a kolik odpadu skutečně vyprodukujete. Na webových stránkách www.popovice.cz v záložce „Služby – Odpadové hospodářství – Svoz
komunálního odpadu“ najdete dole na stránce odkaz na aplikaci „Výpočet poplatku
na rok 2022“. V aplikaci si můžete simulovat a kombinovat různé situace a podle jednotlivých nastavení zjistit odpovídající výši poplatku.
Popelnicový svoz současně doplníme o pytlový sběr komunálního odpadu. Ty budete moci využít např. při nárazovém zvýšení produkce odpadu, abyste si nemuseli
krátkodobě pořizovat další nádoby. Pytle k tomu určené koupíte na obecním úřadě
za cenu odpovídající jejich využitelnému objemu a sazbě 0,75 Kč/l. Svozová firma je
bude svážet spolu s popelnicemi přímo od vašeho domu. Do kontejneru na objemný odpad na sběrném dvoře pak zároveň bude přijímán pouze nadrozměrný odpad,
který se do popelnice opravdu nevejde (koberce, matrace atd.), tzn. žádné pytle,
žádný drobný odpad.

Likvidace plotu kolem bývalého muničního skladu
O víkendu 10. a 11. 4. proběhla
brigáda, při které jsme ve spolupráci především s myslivci a Spoťáky likvidovali oplocení v areálu bývalého
muničního skladu. Na základě smluv
z let 2002, 2014 a 2018 převzala Obec
Popovice od Ministerstva obrany ČR
a Vojenských lesů a statků ČR objekty
a pozemky v areálu bývalého muničního skladu a stala se jejich vlastníkem
- včetně oplocení celého areálu. Bývalý
vojenský areál obec nabyla s jeho veškerými vadami a náklady na jejich odstranění musí nést. Při kontrole České inspekce životního prostředí v květnu 2019
bylo zjištěno, že na lesních pozemcích, které byly součástí areálu, dochází k nepovolenému záboru jejich zaplocením a porušování zákonného stavu. Na základě této kontroly nám uložilo oplocení odstranit. Díky nezměrnému nasazení
všech členů Mysliveckého sduržení Bukovina, Spoťáků, zastupitelů, traktorů
Jožky Wasserbauera a Karla Zelinkového, se běheme krásného jarního víkendu
podařilo z lesa odstranit plot v celkové délce zhruba 1,5 kilometru.

Srandohled

Milí moji, vícu vás fšecky aj sebe! Až sem sa
celá orosila z teho frkotu, co od konca školního roku nastál. Furt nic, všecí zalezení, dveřa
zaryglované, aby sa k nám ten bacil nedostál
a najednú takový šrumec! Fšecí pořádajú
oslavy aj svajby, co rok odkládali a snažíjú
se dohnat, co sme za ten rok a půl promeškali. Do teho nám matička příroda vracá
to špatné, co sme si u ní za roky naskládali.
Na pomoc luďom postiženým přírodním živlem na Hodonínsku uspořádal megakoncert
aj „božský“ Šlágr. Na Amfík sa sjeli fanúšci ze
všeckých kútú republiky aj Slovenska. Nekeří,
omylem, aj o jeden deň dřív: třeba moja
nová kámoška od Prahy. To sa tak na Amfíku zjevila tetička o čagánku s batůžkem
na zádech a s úsměvem říká: „Já jsem přijela
na Šlágr, ale spletla jsem si datum, co se
mnou uděláte? Nemáte tu nějakou válendu?“ Naštěstí sa místečko našlo, ale další deň
už bylo všecko plné. Ptala jsem se cestovatelky, jak sa dostane dom, protože koncert
měl končit až v noci, ale evidentně si s tým
nedělala hlavu, prý se s nekým sveze. Aj dyž
měla za sebú dlúhú cestu, byla velice sdílná,
tož sem za chvílu znala celú její rodinu, aj to
že jí synátor vybrble, že se pustila na takový
výlet. Ale dyž ona si ten Šlágr nemože nechat
ujít! Bylo jí 89 roků, měla za sebú 9 hodin cestování, ale vykládala by až do rána. Ukecala
sem ju, ať si ide chvílu odpočinút a zavédla
ju na pokoj. Asi opravdu zadřímla, protože
na terase restaurace sa zjevila v půl desáté
večer, batůžek sbalený, vyfiklá na koncert
a divila se, že slúnko eště nevyšlo. Tož jsem jí
vysvětlila, že do rána je eště kúsek a znovu ju
uložila. Přemýšlala sem, lesti už paní náhodú
nekdo nepohřešuje. Nicméně vyspala sa
do růžova, ráno si pošmákla na snídani
a zeptala se, co bude k obědu. Pak už se mně
v tom davu návštěvníků ztratila z očí. Až
pozdě večer sem ju viděla sedět na lavičce vedle podia. Když sem se zeptala, lesti ju nekdo
vezme dom, spustila litánije: „Říkal ať dojedu,
že se budeme bavit, že budeme zpívat, pak
mě sveze domů a zatím se na něho lepí
takové ženské, ani nechci říkat jaké... a v autě
prý nemá místo... Se Šlágrem jsem skončila,
nechte mě vyspat někde na židli, ráno se
nějak dostanu do Hradiště a pojedu domů...“
Nechali jsme paní vyspat v posteli a ráno
ju dopravili na vlakáč do Hradišťa. Tož tak, život dovede překvapit a nešťastně zamilovat
se možete v 15, 20 nebo aj v devadesáti. Eště
moc veselého sme ten deň aj večér zažili, ale
o tem až nekdy potem. Tož Vám přeju samé
šťastné lásky minimálně do sta roků!

Vaša Nováčka
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Kaleidoskop událostí

V neděli 23. května se po dlouhé pauze mohlo uskutečnit vítání občánků opět tradičně v obřadní místnosti obecního úřadu. Mezi občany
Popovic byli slavnostně přivítání Natanael Černoch, Larisa Huňková, Veronika Gabrielová a Amálie Tkáčová. Dětem i rodičům přejeme jen to
nejlepší a spokojený život v naší obci. 
foto: J. Nováková

O prvním červencovém víkendu se v hale Amfíku uskutečnila
výstava trofejí, kterou členové Mysliveckého spolku Bukovina
opět perfektně připravili.
foto: MS Kojetínek Veletiny

V sobotu 3.7. se na zrekonstruovaném multifunkčním hřišti
Amfíku konal již 7. ročník Turnaje v nohejbalu nazvaný Sever
proti Jihu pořádaný Honzou Kašubou.  foto: M. Havránková

V úterý 13. 7. na velkém Amfíku uspořádal Šlágr charitativní megakoncert s názvem My Moravu nedáme, jehož výtěžek putoval
na pomoc obcím postiženým tornádem. V sedmihodinovém hudebním maratonu vystoupili snad všichni protagonisté TV Šlágr
a bavili stovky diváků. 
foto: Amfík Bukovina
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Slavnosti obce Popovice

Slavnosti obce zahájilo dopoledne přátelské utkání žáků TJ
Popovice a TJ Sokol Hradčovice, které skončilo vítězstvím
domácích 7:4.

Fotografie ze života obce, činnosti místních spolků a kulturních akcí si prohlédli snad všichni návštěvníci.

Vystoupení dětí z mateřské školy, základní školy i Popovjánku bylo odměněno zaslouženým potleskem. Po tak dlouhé pauze
a distanční výuce byla jeho příprava jistě náročná, zejména pro pedagogy.

Pro děti byly připraveny různé aktivity, jednou z nich byla
i cesta Z pohádky do pohádky.

K dobré pohodě přispěli také popovičtí vinaři, kteří nabídli
kvalitní vína ze svých sklepů..

Všechna fota z této akce: František Tureček
7

Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců březen - červenec 2021 oslaví či již oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Zdeněk Zálešák 229
Ladislav Kocáb 93
Dana Vlachynská 174
Jarmila Barlogová 316
František Nevařil 292

80 let
Ludmila Štípská 267
František Viktora 346

70 let
Marie Buráňová 297
František Malina 214
Alois Kaňovský 339
František Tvrdoň 330
Antonín Vlachynský 78
Marie Tománková 146

88 let
Marie Galušková 122

75 let
Pavla Pavelková 172
Anna Vratislavská 4
Marie Šáchová 18

85 let
Marie Prajzová 133

89 let
Emílie Tichoňová 294
91 let
Emílie Šimková 126
Marie Duháňová 305
98 let
Marie Jakúbková 88

Fotbalové aktuality
TJ Popovice (žáci) – červen 2021

Do konce dubna 2021 byla činnost TJ Popovice žáků kvůli proti epidemickým opatřením zastavena. Díky sponzorskému daru firmy Stavebniny DEK
byly zakoupeny nové dresy pro žáky. Začátkem května jsme začali trénovat
2x týdně – středa a pátek. Na jaře jsme se dozvěděli o úspěchu naší žádostí
o dotaci na mládežnický fotbal u Národní sportovní agentury v celkové výši
cca 55 000,-Kč. V první polovině měsíce června jsme odehráli dvě vítězná
přátelská utkání s týmy Vlčnova 14:1 a Ujezdec/Orel 4:3. Na konci června
s TJ Sokol Hradčovice opět výhra 7:4. Dne 12. června proběhlo na hřišti v Popovicích ukončení fotbalové sezóny žáků. Počasí bylo sice proměnlivé, ale
nakonec vše vyšlo dle našich představ. Zahráli jsme fotbal rodiče:žáci (6:7),
hrál se stolní tenis a stolní fotbálek. Mladí fotbalisté byli opět oceněni upomínkovými předměty a diplomy. Výborné občerstvení bylo zajištěno.V srpnu nás čeká soustředění v penzionu Boďa v Horním Němčí. Žáci jsou přihlášeni do následující sezóny. Chtěli bychom opět poděkovat hráčům za jejich
aktivní přístup, rodičům za výbornou spolupráci a sponzorům (Kovokon
s.r.o., Evektor-Aerotechnik, Obec Popovice a Stavebniny DEK) za podporu.

Mgr. Petr Kočíř, Tomáš Kuchař – trenéři žáků TJ Popovice

Narození
Larisa Huňková 67
Veronika Gabrielová 147
Artur Curran 224
Václav Marek 279
Teodor Zajíc 401
František Bartošík 409
Rozloučili jsme se
Anna Nevařilová 79 let
Eva Přibylová 86 let
Věra Podškubková 65 let
Vladimír Novák 89 let
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte
to, prosím, sociální komisi nejpozději do
20. září 2021.

Nový výkonný výbor TJ
V pátek 14. května se v 18 hodin v kabinách na hřišti TJ uskutečnila valná hromada Tělovýchovné jednoty Družstevník
Popovice. Z důvodu blížícího se
konce mandátu členů výkonného výboru bylo jedním z bodů
jednání rozhodnutí valné hromady, kdo a jakým způsobem bude TJ zastupovat.
Do čela TJ, tedy na post předsedy, byla navržena
a jednohlasně zvolena Kateřina Karolová, jednatelem byl zvolen Lukáš Mimránek a účetní byla zvolena Monika Lyková. Za všechny hráče, funkcionáře, sponzory, fanoušky a příznivce popovického
fotbalu děkujeme dosavadním funkcionářům TJ,
předsedovi Radimu Slunečkovi a jednateli Romanu Mikulčíkovi, za dlouholetou a obětavou práci.
Nové předsedkyni Kateřině Karolové přejeme
mnoho úspěchů a také hodně elánu v rozvoji TJ.

Přátelské fotbalové utkání žáků
U příležitosti Slavností 800. výročí obce Popovice se v sobotu 26. 6. odehrál přátelský
zápas žáků TJ Popovice a TJ Sokol Hradčovice.
Utkání slavnostně zahájil starosta obce Popovice Ing. Martin Slováček. Utkání skončilo vítězstvím žáků TJ Popovice v poměru 7:4. Za TJ
Popovice skórovali 3x Libor Malina, 2x Tomáš
Malina, 1x Marek Koval, 1x Samuel Machala.
Krásné počasí, výborné sportovní výkony a 11
gólů bylo zárukou hezkého fotbalového dopoledne. Na závěr byli žáci obou týmu oceněni
sladkou odměnou.

Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice
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