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Zveme Vás
Pátek 20. prosince
Zpívání u vánočního stromu
Tradiční vánoční ladění s dětmi ze ZŠ, MŠ,
Popovjánku, s Popovjanem a Seniorkami.
Klub žen zve na milé setkání,
koledy a svařák.
u OÚ, od 16.30 hodin
Úterý 24. prosince
Štědrodenní krmení zvířátek
MS Bukovina ve spolupráci s Amfíkem
zve děti i rodiče. Vezměte s sebou
batůžky na krmivo, případně něco
dobrého ptáčkům do krmítek. Procházku
zakončíme posezením na Amfíku.
sraz u skladu krmiva v zadní části staré
střelnice, v 10 hodin
Pátek 27. prosince
Turnaj „Člověče, nezlob se“
Hopsák zve dospěláky ve věku 18 - 99
let na oblíbenou společenskou zábavně
adrenalinovou akci. K účasti je nutné se
přihlásit nejpozději do 23. 12. na mail:
hopsak.popovice@gmail.cz nebo
přihlášku vhodit do schránky obecního
úřadu.
Sobota 28. 12.
PoŠtěpánská Zábava
se skupinou ZZ Bar
srdečně zve TJ Družstevník Popovice
KD, od 20 hodin
Úterý 31. 12.
Silvestrovské setkání u hrušky
ve 13 hodin
Neděle 5. 1.
Senior klub
přísálí KD, od 15 hodin

20. prosince 2019

Starostuv úvodník

Milí spoluobčané, za pár dní oslavíme příchod nového roku, okamžik často spojovaný s předsevzetími. Něco jako předsevzetí do nadcházejícího roku si teď dává i zastupitelstvo obce. Není však spjato s vírou v magický novoroční rituál, nýbrž s prostou povinností sestavit rozpočet a plán práce na rok 2020. Rozpočet je navrhovaný
jako schodkový, takže počítáme, že utratíme víc peněz, než jsou očekávané příjmy.
Rozdíl bude možné uhradit z prostředků z minulých let, případně využijeme bankovní úvěr. Výdaje směřujeme v první řadě na opatření ke snížení nákladů na provoz obce. Zejména budovy kulturního domu a základní školy se potýkají s vysokými
výdaji za vytápění. Zatímco u kulturáku je řešením „jenom“ zateplení, budova školy
volá navíc po zásadnější rekonstrukci střechy i přístaveb. Provozní úspory si slibujeme také od modernizace veřejného osvětlení. Část rozpočtových výdajů tak pohltí
projekční a přípravné práce na těchto záměrech, a také možná už i jejich dílčí realizace. Dále chceme projekčně dotáhnout hřiště za kulturním domem, sběrný dvůr
v areálu bývalého JZD nebo kanalizaci. Největší krajíc výdajů by však měly ukrojit
práce na odkanalizování dolní části obce, které by, pokud vše půjde podle plánu,
mohly v příštím roce začít.
Nedávno jsme vydali dvě nové obecně závazné vyhlášky: o pohybu psů a požární řád obce. Bylo potřeba je přizpůsobit nové legislativě, prakticky se pro občany
ale nic zásadního nemění. Od 1. ledna 2020 budou platit další dvě nové vyhlášky:
o místním poplatku za komunální odpad a o poplatku ze psů. Důvodem jsou opět
legislativní požadavky, ale zde jsme při úpravě přikročili navíc k několika změnám,
které by měly přinést zjednodušení a snížení administrativy. Nově bude poplatek
za psa i poplatek za odpad splatný pouze jednorázově do 31. května a osvobození
od poplatku za odpad se už nebude vztahovat na třetí a každé další dítě v domácnosti. Výše poplatků zůstává pro příští rok stejná. Přehled o množství odpadu a nákladech na jeho likvidaci za uplynulý rok přineseme v příštím vydání Popovských listů.
Přeji vám příjemné čtení aktuálního čísla, v novém roce pevné zdraví a ať si s úspěchem plníte své sny a předsevzetí.
Martin Slováček

Bloudí nocí tichý anděl,
adventní nocí po krajině.
Na varhany mu hvězdy hrají,
dveře se před ním otvírají.
Vstoupí a tiše postojí

a děti se ho nebojí.
Bloudí nocí tichý anděl,
adventní nocí po krajině
a hledá tiché teplé skrýše,
už brzy dítě narodí se...

Sobota 11. 1.
Tříkrálová sbírka
po obci, od 13 hodin

Všem občanům přejeme krásné a veselé svátky vánoční
a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Zveme Vás
Sobota 1. února
X. Krojový ples
předtančení besedy, bohatá tombola,
dobrá zábava, hraje DH Hradčovjanka
a cimbálová muzika
srdečně zve SPOT Slunéčko
KD, od 20 hodin
Neděle 2. února
Senior klub
přísálí KD, od 15 hodin
Pátek 14. února
Setkání současných i bývalých členů
tanečního souboru Popovjánek
u příležitosti 25. výročí jeho založení.
KD, od 18 hodin
Sobota 15. února
Fašanková obchůzka
po obci, od 13.30 hodin
Sobota 22. února
Maškarní ples s pochováváním basy
Klub žen Vás zve na tradiční veselé
zakončení plesové sezony, připravena
bude bohatá tombola, občerstvení
i program.
KD, od 20 hodin
Sobota 8. března
Senior klub
přísálí KD, od 15 hodin
Sobota 21. března
Josefovská výstava vín
KD, od 13 hodin

Provozní doba OÚ
o Vánocích:

Pondělí 23. 12.
zavřeno
Úterý 24. 12.
zavřeno
Středa 25. 12.
zavřeno
Čtvrtek 26. 12.
zavřeno
Pátek 27. 12.
zavřeno
Pondělí 30. 12. 7:30 – 17:00 hod.
Úterý 31. 12.
zavřeno
Středa 1. 1.
zavřeno
Čtvrtek 2. 1.
zavřeno
Pátek 3. 1.
8:00 – 13:30 hod.

Termíny svozů
tříděného odpadu
Pytlový svoz plastů
9.1., 6.2., 5.3., 2.4.
Pytlový svoz papíru
7.2., 10.4.
Svoz nebezpečného odpadu
se uskuteční 30. března.
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Ze zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo od posledního vydání zpravodaje dvakrát. Dne 21. října přijali zastupitelé tato usnesení:
- Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 5032
pro E.ON Distribuce, a. s., v souvislosti s výstavbou rodinných domů v lokalitě Havaly.
- Dále zastupitelé projednali nabídku společnosti CRISIS CONSULTING s.r.o., na pořízení digitálního povodňového plánu obce. Tato nabídka však schválena nebyla.
- Starosta obce seznámil přítomné s usnesením valné hromady Regionu Slovácko ze dne 23. 9. 2019, kterým se pro obec Popovice stanovuje výše členského příspěvku pro rok 2020 na 6.252,- Kč a výše účelového příspěvku na rozvojové projekty
uskutečněné v roce 2019 na 1.876,- Kč. Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí.
- Na doporučení Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
byly aktualizovány dvě obecně závazné vyhlášky obce Popovice. Návrhy těchto vyhlášek byly podrobeny právnímu rozboru oddělením dozoru Zlín a nebyly shledány
v rozporu se zákonem. Zastupitelstvo obce Popovice tedy vydalo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se vydává požární řád.
- V dalším bodě byl schválen Strategický plán rozvoje obce Popovice na období
let 2019 - 2026. Jedná se o jeden ze základních dokumentů obce, který vyjadřuje
předpokládaný vývoj ve střednědobém až dlouhodobějším časovém horizontu.
Je to koncepční dokument, který vychází ze současného demografického, ekonomického, sociálního, kulturního, vzdělávacího a ekologického stavu na území obce.
Dokument byl vytvořen obecním úřadem a jeho hlavním smyslem je organizace
rozvoje a slaďování jednotlivých zájmů a potřeb, které jsou v plánu vytýčeny.
- V souvislosti s přípravou publikace zastupitelé schválili uzavření smluv o dílo
s kolektivem autorů ve složení Jaroslav Hrabec, Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lukáš
Čoupek, Jiří Čoupek, Romana Habartová, Blanka Rašticová na zhotovení obsahu
monografie obce v celkové hodnotě 48.000,- Kč,
- Starosta obce informoval zastupitele, že v rámci své kompetence během období
mezi zasedáními zastupitelstva obce provedl změny v rozpisu rozpočtu uvedené
v Rozpočtovém patření č. 5/2019. Dále předložil návrh změny rozpočtu uvedené
v návrhu Rozpočtového opatření č. 6/2019, který zastupitelé schválili.
Navýšení příjmů
Kč
749 000,Celkové příjmy po změně
Kč 15 633 490,Navýšení výdajů
Kč
734 000,Celkové výdaje po změně
Kč 14 903 890,Další zasedání, poslední v tomto roce, se uskutečnilo 16. prosince.
Zastupitelé projednali tyto body:
Převody pozemků
- Vlastník pozemku parc. č. st. 78/1, zastavěná plocha a nádvoří, budova s číslem popisným 95, rodinný dům, hodlá uvést do souladu fyzický stav uvedených
nemovitostí se stavem zapsaným v katastru nemovitostí. V souvislosti s tím žádá
o odprodej části pozemku 5019/2 o výměře 10m2. Zastupitelstvo obce Popovice
schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 5019/2 v k. ú.
Popovice u Uherského Hradiště, v GP označeném jako parc. č. st. 638, o výměře 10
m2, za kupní cenu Kč 100, za 1 m2.
- Obecnímu úřadu byla doručena žádost o odprodej části pozemku ve vlastnictví
obce Popovice, parc. č. 1215/56, zahrada, v geometrickém plánu uvedena výměrou 150 m2. Tento pozemek je součástí zahrady přiléhající k domu č. p. 197 a rodina
jej nepřetržitě užívá od roku asi 1925. Pozemek je uvnitř zastavěného území obce,
ovšem není přístupný z veřejné komunikace a pro obec je tak autonomně nevyužitelný. Zastupitelé schválili převod pozemku a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku za kupní cenu 10,- Kč/m2 žadateli, vlastníku přiléhající nemovitosti.
- Vlastník nemovitosti RD 238 doručil obecnímu úřadu žádost o odprodej pozemků ve vlastnictví obce Popovice, parc. č. 1215/120, zahrada, o výměře 291 m2, parc.
č. 1215/58, zahrada, o výměře 225 m2 a části pozemku parc. č. 1215/56 o výměře
155 m2. Tyto pozemky jsou součástí zahrady přiléhající k jejich domu č. p. 238. Pozemky jsou uvnitř zastavěného území obce, ovšem nejsou přístupné z veřejné komunikace, pro obec jsou tak autonomně nevyužitelné a jsou dlouhodobě obhospodařovány vlastníkem přilehlého rodinného domu. Zastupitelstvo obce Popovice
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schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1215/58, zahrada,
o výměře 225 m2 za cenu 15,- Kč/m2, pozemku parc. č. 1215/120, zahrada, o výměře 291 m2 a části pozemku parc. č. 1215/56
o výměře 155 m2 za cenu 10 Kč/m2.
- Vlastník pozemků parc. č. 568/187,
zahrada, o výměře 469 m2 a parc. č.
568/155, zahrada, o výměře 286 m2,
celkem 755 m2, nabídl Obci Popovice tyto pozemky k odkupu. Pozemky
svými jižními hranicemi přímo sousedí
s obecním pozemkem parc. č. 568/181,
na kterém je umístěna Kaplička Panny
Marie Růžencové, na malou část jednoho z pozemků spodní část studánky
i zasahuje. Vzhledem k tomu, že kaplička se studánkou jsou majetkem Obce
Popovice, je nanejvýš žádoucí vlastnicky
narovnat i pozemky, které jsou stavbou
dotčeny. Navrhovaná kupní cena je 15,Kč/m2. Zastupitelé schválili uzavření budoucí kupní smlouvy na tyto pozemky.
Smlouva o zřízení věčného břemene
Zastupitelstvo obce Popovice schválilo v souvislosti s umístěním distribuční soustavy pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Havale, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní
služebnosti spočívající v právu zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na zatížených pozemcích parc. č. 1681/2 a 1678/2, na dobu
neurčitou, za jednorázovou náhradu Kč
1.400,-, ve prospěch oprávněné E.ON
Distribuce, a.s.
Aktualizace obecně závazných vyhlášek obce
Na doporučení Ministerstva vnitra,
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly byla aktualizována Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích. Návrhy
těchto vyhlášek byly podrobeny právnímu rozboru oddělením dozoru Zlín a nebyly shledány v rozporu se zákonem.
Nové vyhlášky reagují na legislativní
změny a plně nahrazují vyhlášky současné. Hlavními změnami ve vyhlášce
o poplatku za odpad je změna jeho
splatnosti, nově bude hrazen jednorázově do 31. 5. a ruší se osvobození
u třetího a každého dalšího dítěte v domácnosti. Snahou je předpis zjednodušit a snížit administrativu. Ve vyhlášce
o místním poplatku je nově pouze po-

platek ze psů, splatnost je také nově 31.
5., poplatek za užívání veřejného prostranství byl zrušen, protože se za dobu
existence původní vyhlášky nikdy neuplatnil a na základě dosavadních zkušeností se jeho použití nepředpokládá.
Vyhlášky jsou vydávány s účinností od 1.
1. 2020. Zastupitelé vydání těchto vyhlášek jednomyslně schválili.
Řád veřejného pohřebiště
V souvislosti s účinností zákona č.
193/2017 Sb., který ke dni 1. 9. 2017
novelizoval zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je Obec Popovice jako provozovatel veřejného pohřebiště povinna
uvést řád veřejného pohřebiště do souladu s tímto zákonem, a to nejpozději do 3
let ode dne nabytí účinnosti výše uvedené novely, tj. do 1. 9. 2020. Návrh nového řádu byl podroben rozboru odborem
územního plánování a stavebního řádu
krajského úřadu Zlínského kraje a vydal
k němu souhlas. Návrh byl schválen zastupitelstvem obce.
Plán inventarizace majetku obce
Zastupitelé dále schválili návrh plánu
inventarizace majetku obce za rok 2019.
Rozpočet obce roku 2019
Zastupitelstvo obce Popovice vzalo na
vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019
a schválilo změnu č. 8 rozpočtu obce
na rok 2019.
Novela nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev
V návaznosti na novelu nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků zastupitelé schválili s účinností od 1. 1. 2020
v souladu se zákonem o obcích odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto: neuvolněný člen
zastupitelstva 1.680 Kč, předseda sociální komise 2.530 Kč, místostarosta obce
14.000 Kč.
Akční plán pro rok 2020 - viz str. 10 - 11.
V souvislosti s návrhem rozpočtu obce
na rok 2020 zpracovalo a schválilo zastupitelstvo obce Akční plán pro rok 2020
s výčtem hlavních aktivit v nadcházejícím roce.
Rozpočet obce pro rok 2020
Starosta předložil návrh rozpočtu obce
na rok 2020. Rozpočet je navržen jako
schodkový, rozdíl může být uhrazen z finančních prostředků z minulých let, které jsou na bankovních účtech, případně
může být sjednán bankovní úvěr. Hlavní
výdajové položky mimo běžný provoz
obce jsou uvedeny v Akčním plánu.

Schválený rozpočet obce na rok 2020
Příjmy
příjmy daňové
14 300 000
příjmy nedaňové
600 000
přijaté transfery
429 700
Příjmy celkem
15 329 700
Výdaje
běžné výdaje
11 520 000
kapitálové výdaje
19 800 000
z toho:
ZŠ a MŠ Popovice
1 300 000
Amfík Bukovina
1 300 000
Výdaje celkem
31 320 000
Financování
Zdroje z minulých let
Splátka úvěru
Financování celkem

17 373 300
- 1 383 000
15 990 300

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Starosta obce předložil návrh střednědobého výhledu hospodaření obce
na období 2021 – 2022. S ohledem zejména na snahu o dokončení výstavby
kanalizace budou výhledově na toto
období sestavovány opět schodkové
rozpočty, kryté finančními prostředky
z minulých let, případně úvěrem. Zastupitelé tento návrh odsouhlasili.

„Zátiší“ u kříže
„Věnováno obci L.P. 2019“.

I takto se chovají někteří
občané Popovic.

Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2020:
vždy ve středu 19. 2. | 22. 4. | 24. 6. | 2. 9. | 21. 10. | 16. 12.
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Srandohled

Vitajte ludé v tem předvánečním čase.
Když sem přemýšlala, co mám na Vánocách
nejradši, došla sem k temu, že je to hlavně
tá radost z radosti obdarovaných. A potem
ty obavy, tú samú radosť nepokazit svojím
nejbližším! No a aj dyž si na to dávám majzla, stejnak sa ně to letos podařilo. Nebylo to
na Vánoce, to dá rozum, ale na jakési moje
kulatiny. To bylo tak. Kdysi v pravěku, dyž
ně bylo osnáct roků, jsem si udělala řidičák.
No, moc sem teho nenajezdila, protože sem
se s břuchem za volant našého trabantíka
nevlézla. Navíc ho moseli dycky řídit dvá teda jeden roztláčat a druhý řídit. Potom
už ně hrdost nedovolila nechat sa dirigovat
od mojého, jak mám řídit. Tak se pomalučku z mojého řidičáku stávala archivália. No
a když se hromadně vyměňovaly řidičáky
asi před 15 rokama, tak sem nad tým mávla
rukú. Dyž sem nepotřebovala řídit doteďka,
na staré kolena s tým nebudu začínat. .. No
a tak sem sa nechala vozit. Nebylo to špatné, když sme byli nekde na besedě, byla sem
to s jistotú já, kdo mosel zachránit situaci
a dat si štamprlu. No ale s přibývajícíma rokama našich děcek se množili připomínky:
Kdybys měla řidičák, mohla by sis tam zajet
sama... atd. Asi tak dva měsíce před mojíma narozeninama téma řidičák přibíralo
na otáčkách. Vzhledem k tomu, že na otázku, co chcu k narozeninám, sem zásadně
odpovídala: svatý klid!“, uzrálo v hlavách
mojích nejbližších přesvědčení, že autoškola bude nejlepším dárkem. Dovčílka nevím,
lesti pro mě nebo pro ně... No ale dyž sa kolem toho furt diskutovala, tož sem si řekla,
proč né! Ale že bych si to nechala dat jako
dárek, potem rupla u zkúšek a byla všeckým
pro smích, to nedopustím. Tak sem dál zaryto trvala na tom, že řidičák nechcu a začala tajně chodit do autoškoly. Bez nejakých
vymýšlání sem si vybrala jednu hradišťsků.
No a když došel den mojí oslavy, kromě
srdečného blahopřání sem dostala taky
srdečno vybrblané. Moji najmilejší sa ně
rozhodli tú autoškolu přeca enom darovat.
Nevím, jak je to možné, ale asi díky nejakéj
vyšší moci si z dvaceti možných vybrali autoškolu, ve které sem už já byla měsíc a půl
studentkú. Naštěstí tam byli tak solidní, že
aj dyž po telefonu vyřídili přihlášku a nachystali poukaz, když si pro něho moji milí
přišli a řekli moje ctěné méno, tož jim paní
prozradila, že už přihlášená su. Kdyby chtěla vydělat, klidňučko by jim poukaz mohla
prodat, a já bych dělala zkúšky dvakráť. Ale
zas bych mohla mět jeden řidičák do rezervy, že?!?! Tož týmto sa rodině omlúvám, že
sem ich tak převézla a Vám přeju ať svojím
nejbližším děláte enom samú radosť a oni
Vám. Veselé Vánoce přeje Nováčka!
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Zprávičky z naší školičky
V letošním školním
roce se naši žáci seznamují s významnými státními svátky.
Formou celoškolních
projektů, ve kterých
plnili různé úkoly,
zjišťovali informace,
sledovali prezentace
a vše zaznamenali
na plakátech, se žáci
seznámili s významem státního svátku
sv. Václava, vzniku
Československé republiky a Dne boje
za svobodu a demokracii. V hodinách prvouky naši nejmladší
putovali lesem – poznávali nejznámější
listnaté a jehličnaté
stromy a keře, zvířata. Společně vytvořili
„strom života“ s jeho
obyvateli ke Dni stromů. Také se seznámili
se zástupci u nás rostoucí zeleniny a ovoce, a připravili si chutný zeleninový a ovocný salát. Na poutavé besedě s panem myslivcem se dozvěděli
o činnosti mysliveckého spolku, o zvířatech, které žijí ve zdejším okolí, o ochraně
přírody, prohlédli si trofeje a záběry ze života zvířat. Na závěr si vyzkoušeli své znalosti v přírodovědné soutěži a vítězné týmy byly odměněny. Velmi zajímavá byla návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Děti se alespoň na chvíli přenesly
do devátého století, kdy neexistovaly žádné mobily, auta, letadla. Hodnoty lidí se
od těch dnešních samozřejmě lišily. Kdo dnes dá svému desetiletému synovi k narozeninám ostrý nůž? Písmo bylo v počátcích a děti si samy vyzkoušely psaní na tabulky z vosku. Po práci na ně čekala chutná svačinka, nad kterou se olizovaly i před
stovkami let, placky upečené nad ohněm potřené medem, tvarohem, povidly, podle
chuti. Návštěva se nám velmi líbila. V době blížícího se adventu si děti v dalším projektu, který na ně čeká, připomenou význam Vánoc, tradice a zvyky, vyrobí dárečky
a připraví si vystoupení na Akademii, na kterou všechny srdečně zveme.
Za děti a zaměstnance školy přejeme pokojné Vánoce v kruhu nejbližších, do nadcházejícího roku hodně zdraví, pohody a lásky.
Kolektiv učitelů ZŠ Popovice

Folklorní soubor Popovjan

Zdraví Vás taneční soubor Popovjan, který již příští rok oslaví pátý rok od založení. Během poslední doby jsme se omladili, což nás těší a věříme, že se k nám přidají
i další noví členové. Někteří stále plní své mateřské povinnosti ale čekáme, že si maminky zanedlouho budou chtít odpočinout od svých ratolestí právě na zkouškách.
Naše poslední vystoupení proběhlo v KD při příležitosti Setkání seniorů, kde děvčice
poprvé vyvětraly nové souborové kordulky. Již zanedlouho budou naše kroje zcela
kompletní a už se moc těšíme, až se o ně s Vámi podělíme. A co nás čeká? Jelikož
se vánoční čas kvapem blíží, začali jsme zpíváním u vánočního stromku na Amfíku
Bukovina. Letos opět nebudeme chybět 15. prosince na zpívání s Popovjánkem, které se jako tradičně uskuteční v kulturním domě. Poté bude následovat 20. prosince
zpívání před obecním úřadem. Následující den pojedeme do Suché Lozi na Starosucholožské Vánoce v muzeu, které jsou pro nás také tradicí. Přejeme Vám pohodové
prožití svátků vánočních a vstup do Nového roku pravou nohou. FS Popovjan.
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Myslivecký rok ještě nekončí
S prosincem přichází konec kalendářního roku, ale myslivecký rok ještě nekončí. Ten totiž začíná vždy 1. dubna a končí následující rok 31. března. V prosinci však končí hlavní část
lovecké sezony a probíhají společné hony na drobnou zvěř zakončené Poslední lečí. Popovští
myslivci uspořádali dne 7. prosince tradiční Babský hon s Poslední lečí za hojné účasti střelců
a honců, jejichž většinu tvořili
především „baby“ včetně výherkyň z tomboly na Kateřinské zábavě. I přes velmi nepříznivé ranní počasí, kdy padal
mrznoucí déšť, byla nálada
všech 35-ti zúčastněných velmi
dobrá. Zdolání Kříbů, překypujících bujnou vegetací, v mírně
převýšením terénu, všechny
zahřálo i vyčerpalo. Vše napravila svačina s horkým čajem
a kávou na myslivecké chatě.
Připravená střelnice prověřila
všechny zúčastněné ženy v jejich střeleckých dovednostech
a nutno konstatovat, že většina
z nich uspěla velmi dobře. Společná večeře s mysliveckým
soudem v přísálí KD se trochu
protáhla, což svědčí o smyslu této oblíbené akce, na níž
se účastníci, ale především
účastnice odpoutají od všedních starostí a předvánočního
shonu. Je to takové malé poděkování našim ženám za to, že
nám tolerují být někdy víc času
v honitbě než s nimi doma a že
také obětují kus svého volného
času k pomoci na našich akcích. Bez jejich pochopení by
to v našem spolku prostě tak
dobře nefungovalo. Velkým
zpestřením Poslední leče byl
myslivecký soud pod vedením
Tomáše Kučery, který po celý
rok zaznamenává prohřešky
našich členů, hostů i honců
proti myslivecké etiketě a provinilcům udělí tresty.Tomuto honu však předcházela naše
tradiční Kateřinská zábava se spoustou zvěřinových specialit
a velmi bohatou tombolou čítající okolo 150-ti cen. Uspořádání této zábavy, příprava jídel, tomboly i výzdoba sálu jsou
velmi náročné a o to víc pořadatele mrzí nižší návštěvnost, než
jaká by takové akci slušela. Ti, kteří přišli odpoledne ochutnat
zvěřinové speciality, nebo si je odnést domů, i ti, kteří přišli
večer na zábavu byli spokojeni, o čemž svědčí jejich kladné
ohlasy. V polovině listopadu jsme měli hlavní hon na drobnou
zvěř a při něm se nám podařilo v Bukovině ulovit 6 divočáků,
což je absolutní rekord v trvání popovské myslivosti. Honu se

zúčastnili i naši přátelé z mysliveckého spolku Diana Dešenice
v okrese Klatovy. Na oplátku zase naši členové pojedou příští
víkend na lov do jejich šumavské honitby. Naše hony na drobnou zvěř v tomto roce u nás
skončily a musíme konstatovat, že byly úspěšné díky narůstajícímu počtu zajíců v honitbě. Zřejmě se naplnila stará
moudrost která říká, že když je
moc myší je i dost zajíců. Asi
to má něco do sebe. Na štědrý den se bude ve spoluprácí
s Amfíkem konat tradiční krmení ptáčků a zvířátek, na které zveme všechny děti, jejich
rodiče i ostatní zájemce. Sraz
je v 10 hodin u skladu krmiva
v Bukovině u bývalého armádního muničáku. Krmení zvěře
na štědrý den je prastarý zvyk
myslivců, kteří v ten den nechají zbraně doma a přinesou
zvěři oblíbené dobroty. Celý
rok pak zakončíme společnou
vycházkou za účelem tlumení
škodné zvěře na svátek sv. Štěpána a po ní zrekapitulujeme
naše letošní úspěchy i neúspěchy při sezení na chatě. Když
jsem vzpomněl naše úspěchy, tak nemohu opomenout
zmínit pochvalu uveřejněnou
v prosincovém čísle časopisu
Myslivost. Pochvala se týká velmi dobrého zajištění všestranných zkoušek loveckých psů,
jejichž část proběhla na našich
rybnících v září tohoto roku.
Velmi pochvalně je zde vyzvednuto organizační zajištění
zkoušek a naše pohostinnost.
Dovoluji si citovat kousek ze
zveřejněného článku. „Tradičně velmi dobré zázemí měli
ke své práci vůdci psů i rozhodčí v MS Bukovina Popovice.
Chvilka zdržení při pečeném
mase z uloveného divočáka
na jejich myslivecké chatě nad
rybníky byla jistě příjemnou chvilkou odpočinku ve shonu
nedělního pracovního dne. Spokojena byla i početná divácká korona a rádi jsme slyšeli při talířích s libou vůní pečeného masa velmi pochvalná slova na místního kuchaře“. To jsou
slova ředitele zkoušek a hlavního rozhodčího. Myslím, že je to
nejen skvělá propagace práce popovských myslivců, ale i celé
obce. Závěrem tohoto článku chci poděkovat všem svým
mysliveckým kolegům, jejich rodinným příslušníkům a všem
našim příznivcům za vykonanou práci pro myslivost v tomto
roce, popřát jim krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a štěstí do nového roku.
Fr. Bajaja
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Kaleidoskop událostí

I když nám letošní hody propršely, i přesto byly jako vždy pěkně
veselé. Vzhledem k počasí byla zkrácena sobotní obchůzka, ale
v neděli chasa poctivě obešla celou dědinu.

Nejenom chasa se oblekla do slavnostního kroje. I panu starostovi
s manželkou to v kunovickém kroji moc slušelo. Při předávání práva
pobavil všechny přítomné vtipným proslovem. foto: M. Šuranský

U hrušky to zase pěkně vyfukovalo, přesto se někteří nenechali
odradit. V pondělí 28. října 2019 se potkalo na Miloníně přibližně
sedmdesát příznivců tohoto setkání.

Od těch nejmladších občánků, přes členy chasy až po seniory.
Zazpívat si, popovídat nebo jen tak pobýt spolu a ujistit se, že
se oběma hruškám daří.
foto: M. Šuranský

V sobotu 9. prosince se v popovickém kulturáku sešla více než
stovka seniorů na svém pravidelném velkém setkání. Program
tentokrát obstaral FS Popovjan a CM Omladinka.

Po výborné večeři, kávičce a zákusku se už jen besedovalo,
povídalo, zpívalo nebo i tančilo při malé dechové muzice
Topolanky - MADET. foto: L. Falešníková
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Kaleidoskop událostí

V neděli 10. 11. se u památníku obětem 1. světové války uskutečnila
malá vzpomínková slavnost u příležitosti Dne válečných veteránů.
Proslov k tomuto významnému dni přednesl Mgr. Petr Kočíř.

Starosta obce pak položil věnec k pomníku 1. světové války.
Silný dojem zanechal v lidech hudební vstup Radka Šilhavíka.
Díky všem, kteří si našli čas a zastavili se.
foto: J. Nováková

V neděli 1. 12. byla první adventní neděle a ta je u nás
ve znamení rozsvěcování stromečku na Amfíku spojeného
s vánočními dílničkami.

Děti si mohly vyrobit vánoční přáníčka, dekorace i ozdoby
na stromeček. Společně pak ozdobily i stromeček před
restaurací Amfíku.
foto: J. Zavřel

U stromečku pak děti poslaly balónkovou poštou svá přání
Ježíškovi a po společném odpočítání se stromek rozzářil
stovkami žároviček.

Koledy v podání Popovjánku, Popovjanu a seniorek navodily
tu správnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří tuto akci pomohli zajistit. foto: J. Zavřel
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Kaleidoskop událostí

Ve čtvrtek 5.12. se u obecního úřadu opět jako každý rok objevila
Mikulášská družina včetně čertů pekelníků. Čerti marně hledali,
koho by strčili do pytle a odnesli sebou.

Mikuláš s andílky si vyslechl básničky, koledy a také sliby, jak
příští rok budou děti hodné a poslušné. Rozdali spoustu dárečků
a balíčků s pamlsky.
foto: J. Nováková

Mikulášský karneval pořádaný Popovjánkem si oblíbily zejména
ty nejmladší děti. Stává se tak přehlídkou těch nejroztomilejších
masek, které řádí na tanečním parketu.

I na karneval zavítá Mikuláš a opět rozdává své balíčky.
Nezapomněl také navštívit v přísálí Klub seniorů a vyzpovídat
babičky, zda byly hodné.
foto: D. Štěpánová

Ve středu 11.12. uspořádala naše škola bezva akci s názvem
Vánoční pečení s maminkami a babičkami. Děti se do pečení
pustily s obrovským nadšením.

Stejně nadšeně všichni zdobili perníčky. Zahrádkářský sklep se
tak zaplnil brebentěním i smíchem. Moc pěkná společná akce
dětí, pedagogů i rodičů.
foto: L. Falešníková
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Zprávy z farnosti
Milí farnici, lidé dobré vůle,

letos s prvním prosincovým dnem začínáme adventní
dobu, čas očekávání a přípravy na Svátky Božího Narození.
Proto bych na ten čas rád připomněl příběh O čtyřech svících
od neznámého autora:
„Klidně hořely čtyři svíce. Bylo tak ticho, že bylo slyšet, jak
spolu mluví.
První řekla: JSEM POKOJ. Lidé mě bohužel nemohou chránit. Myslím, že nemůžu dělat nic jiného než přestat hořet. Plamen této svíce zhasnul.
Druhá: Jsem VÍRA. Bohužel nikdo mě už nepotřebuje. Lidé
o mě nemají zájem, nemá smysl dál hořet. Sotva to řekla, malý
vánek ji zhasnul.
Třetí: Jsem LÁSKA. Nemám už sílu hořet. Lidé se o mě nestarají a nechtějí mi rozumět. Nenávidí ty, které nejvíce milují

- své blízké. Nečekala dlouho a také zhasla.
Najednou do místnosti vstoupilo dítě a vidělo tří zhasnuté svíce. Strachem zvolalo: Co to děláte? Musíte hořet! Mám
strach ze tmy! A rozplakalo se.
Dojatá čtvrtá svíce řekla: Neboj se! Dokud hořím, můžeš
tyto svíce vždy zapálit. Jsem NADĚJE.
S rozzářenýma a slzavýma očima dítě vzalo svíčku a zapálilo zbývající svíčky.
Kéž nikdy v našich srdcích nezmizí NADĚJE a ať každý z nás,
stejně jako toto dítě, je nástrojem připraveným svojí NADĚJÍ
zapálit VÍRU, POKOJ a LÁSKU.“
Přeji Vám všem správné prožití adventní doby, aby o Vánocích vyvrcholila ta pravá radost z narození Ježíše především
ve Vašich srdcích. Ať je naši NADĚJÍ, abychom mohli po celý
Nový Rok rozpalovat VÍRU, POKOJ a LÁSKU. 
P. Robert

Fasáda na faře v roce 2019 - vyhodnocení akce

Když na jaře letošního roku otec Robert oznámil záměr a schválení ekonomické rady na provedení zateplení a nové fasády na faře,
byly reakce a názory různé, jak už to bývá obvyklé v podobných
záležitostech. Jako nejvíce neobvyklé se jevilo rozhodnutí o provedení této akce svépomocí s přispěním farníků a formou brigád.
Na výzvu o přihlášení dobrovolníků, kteří by byli ochotni se akce
účastnit, se přihlásili pouze 4 lidé. To příliš optimismu do začátku
nevneslo. Zde je však potřeba si uvědomit hlavní důvod, proč byl
zvolen takovýto způsob provedení. Cílem celé akce bylo dokončit
započaté úpravy fary tak, aby budova dosáhla celkového technického i estetického zhodnocení, a aby se, pokud možno, ušetřilo
maximum finančních prostředků farnosti.
Začali jsme v sobotu 6. dubna stavbou lešení. Účast na této první
brigádě byla překvapivá a velmi potěšující. Zúčastnilo se jí 14 lidí,
takže práce šla pěkně od ruky a za 5 hodin stálo lešení okolo celé
fary. Škoda jen, že to byla také poslední brigáda s takovou účastí.
Další postup prací nebudu už detailně rozebírat. Jen rámcově pro vaši představu řeknu, že něco přes měsíc nám trvalo, než jsme
odstranili zvětralou omítku, oškrabali původní barvu, zaomítali osekané římsy, vyspravili defekty a napenetrovali všechny stěny.
Od 18. května jsme začali postupně lepit polystyren, vrtat kotevní hmoždiny, natahovat fasádní stěrku s perlinkou, dělat špalety
okolo oken a dveří, broušení, druhá vrstva stěrky a postupně všechny související práce až do konce srpna. Pak následovalo broušení
krovů a podbití, natírání dřevěných prvků, a také neplánovaná výměna vyhnilého krovu na dolním nároží, zakrývání oken a penetrace pod finální omítku. V týdnu od 16. do 19. září byly provedeny finální omítky a natažení marmolitu na sokly. Pokračování na str. 11

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok
v naší farnosti
den

Popovice

Podolí

úterý 24.12. Štědrý den

24:00 hod.

22:00 hod.

středa 25.12. Narození Páně

9:15 hod.

10:30 hod.

čtvrtek 26. 12. Svátek Sv. Štěpána

9:15 hod.

10:30 hod.

neděle 29. 12. Svátek Sv. Rodiny

9:15 hod.

10:30 hod.

úterý 31. 12. Silvestr

16:00 hod.

středa 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:15 hod.

pondělí 6. 1. Slavnost zjevení Páně

18:00 hod.

Předvánoční zpověď - sobota 21. 12.
v Popovicích od 16 hodin, v Podolí od 11 hodin

10:30 hod.

Popovský
betlém

Betlém bude možno navštívit v době od 25. 12. 2019 do
5. 1. 2020 denně v čase od 10
do 17 hodin. Následně pak
od 6. 1. do 2. 2. 2020 o víkendech od 12 do 17 hodin, ve všední dny je možno pro skupiny
většího počtu osob dohodnout
návštěvu na tel. 605 481 442.
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Akční plán rozvoje obce Popovice na rok 2020

1. Území

Oblast

Zastupitelstvo obce Popovice schválilo usnesením č. 2019/05/5 dne 21. 10. 2019 Strategický plán rozvoje obce Popovice
na období 2019 – 2026. Akční plán představuje přehled vybraných cílů, opatření a akcí plánovaných na příslušný rok.
Programový cíl

1.1. Rozvoj bytové
výstavby

Opatření

Aktivita

1.1.1. Aktualizace územního plánu

1.1.1.1. Zpracování požadavků na změnu územního plánu
a zadání vypracování jeho aktualizace

1.1.2. Vytvoření podmínek pro bytovou
výstavbu

1.1.1.2. Zasíťování lokality Havale
2.1.1.1. Každoroční finanční podpora fotbalového klubu TJ
Družstevník

2. Obyvatelstvo

2.1.1.2. Každoroční finanční podpora SPOT Slunéčko
2.1. Bohatý kulturní,
společenský a sportovní život v obci

2.1.1. Podpora spolků

2.1.1.4. Finanční podpora akcí pořádaných klubem žen
2.1.1.5. Finanční podpora akcí pořádaných místní knihovnou

2.2. Kvalitní podmínky
pro vzdělávání

2.1.2. Podpora znalosti historie obce

2.1.1.5. Vydání publikace o historii obce

2.2.1. Podpora kvalitního předškolního
a základního vzdělávání

2.2.1.1. Každoroční finanční podpora provozu ZŠ a MŠ,
podpora sociálního klima ve školském zařízení

2.3.1. Posílení vzájemných vztahů a stra2.3. Spolupráce s parttegického partnerství s družební obcí
nerskou obcí
Kálnica
3. Hospodářství

2.1.1.3. Každoroční finanční podpora TS Popovjánek

3.1. Snížení závislosti příspěvkových
organizací na finanční
podpoře obce

2.3.1.1. Aktivní účast občanů a zástupců obce na akcích
v rámci partnerství
3.1.1.1. Zvýšení tepelného a akustického komfortu haly
v areálu Amfíku Bukovina

3.1.1. Zvýšení konkurenceschopnosti
Amfíku Bukovina

3.1.1.2. Výstavba nového bungalovu pro navýšení ubytovací
kapacity v areálu Amfíku Bukovina
4.1.1.1. Nová kanalizace pro spodní řady domů ul. Za Humny a Podolská, v ulici 1. Máje
4.1.1.2. Součinnost při propojení stoky C a A3

4.1.1. Odkanalizování obce

4.1.1.3. Nová kanalizace pro spodní řadu domů v ul. Osvobození – projektová příprava

4. Infrastruktura

4.1.1.4. Nová kanalizace pro spodní řadu domů Na Dědině
– projektová příprava

4.1. Kvalitní technická
infrastruktura v obci

4.1.2. Snížení nákladů za odvádění srážkových vod

4.1.2.1. Retenční nádrž na zachytávání srážkových vod
z budovy KD

4.1.2. Rekonstrukce veřejného osvětlení

4.1.2.1. Celková výměna osvětlení v obci – 1.etapa
4.1.3.1. Oprava asfaltové komunikace v ulici za školou
a pod horním křížem

4.1.3. Oprava místních komunikací

4.1.3.2. Oprava kanalizace a zpevnění povrchu v ulici Nad
Vinohrady
4.1.3.3. Rekonstrukce komunikace v ul. Osvobození
4.1.3.4. Zpevnění povrchu polní cesty Pod Kameníky směr
Vésky

4.1.4. Zvýšení kapacit pro parkování
v exponovaných lokalitách
4.2. Dobrá dopravní
obslužnost veřejnou
hromadnou dopravou
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4.2.1. Zlepšení dopravní obslužnosti
obce

4.1.4.1. Zpevnění plochy pro parkování u horního kříže
4.1.4.2. Rozšíření zpevněných ploch pro parkování u kulturního domu
4.2.1.1. Prosazení požadavků na rozšíření počtu autobusových linek, resp. jejich časové uspořádání

Oblast

Popovské listy
Programový cíl

Opatření

Aktivita
5.1.1.1. Přestavba objektu bývalé slévárny na mateřskou
školu (brownfield)

7. Správa obce

6. Životní prostředí

5. Vybavenost

5.1.1. Zkvalitnění zařízení předškolního
a školního vzdělávání

5.1.1.2. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ (zateplení, rekuperace) – projektová příprava
5.1.1.3. Půdní vestavba v budově ZŠ

5.1. Moderní objekty
občanské vybavenosti

5.1.1.4. Výstavba školní tělocvičny ve dvoře ZŠ
5.1.2.1. Výměna umělého povrchu multifunkčního hřiště
v Amfíku

5.1.2. Modernizace sportovišť

5.1.2.2. Rekonstrukce hřiště za KD – projektová příprava
5.1.3. Modernizace kulturního domu

5.1.3.1. Snížení energetické náročnosti budovy kulturního
domu

5.1.4. Výstavba zařízení pro seniory

5.1.4.1. Přestavba budovy MŠ na zařízení pro poskytování
sociálních služeb s potenciálem pro jiné využití

6.1.1. Odstranění ekologických zátěží

6.1.1.1. Likvidace oplocení v lese v bývalém vojenském
objektu
6.1.2.1. Opravy hrází rybníků

6.1. Zdravé životní
prostředí

6.1.2.2. Vybudování vodního biotopu na Olšovci v bývalém
vojenském objektu

6.1.2. Údržba krajiny

6.1.2.3. Zakládání prvků ÚSES, stabilizace polních cest
v krajině, protierozní opatření
6.1.2.4. Obnova veřejné zeleně v obci

7.1. Efektivní správa
obce

6.1.3. Zlepšení systém likvidace odpadů

6.1.3.1. Vybudování nového sběrného místa v areálu bývalého JZD a rozšíření jeho služeb

7.1.1. Zlepšení propagace vlastní práce a komunikace s občany

7.1.1.1. Modernizace vzhledu webových stránek a využití
elektronických nástrojů pro informování občanů
7.1.2.1. Pasportizace majetku obce

7.1.2. Systemizace správy majetku obce

7.1.2.2 Jednotný systém správy majetku obce s využitím
nástrojů GIS

Legenda k tabulce
realizováno
(tučně)

čeká na realizaci
(šedé pozadí)

v plánu/průběžná realizace
(bez zvýraznění)

poznámka
(kurzíva)

Fasáda na faře v roce 2019 - vyhodnocení akce

Dokončení ze str. 10
Tím, že v úterý 17. září proběhla demontáž lešení, tak opticky a pouze na první pohled práce na faře skončily. Ve skutečnosti jsme ještě další měsíc pokračovali v dokončování
„drobných nedodělků“. Oficiální ukončení prací bylo v sobotu
12. října. Do akce se aktivně zapojilo celkem 21 mužů. Je třeba také zmínit místní řemeslníky Tomáše KONÍČKA a Jaroslava
INEMANA, kteří si vzali za své zhotovení zástřešku nad vchodem, výrobu a osazení parapetů a okapových svodů. Zástřešek
je, co se týká materiálu i práce, zčásti také sponzorským darem.
Jak jistě všichni z doslechu víte, tak jsme měli po celou
dobu zajištěn vynikající catering, který byl uprostřed dne
vždy příjemným zpestřením a dodával chuť a síly do další práce. Tímto chci upřímně poděkovat našim ženám za trpělivost,
vytrvalost a za jejich podíl na této akci. Ta práce naše bude vidět doufám několik desítek let, ale ta jejich, na první pohled
neviditelná, byla stejně důležitá, a proto je potřeba za ni také
poděkovat.
Tady považuji za důležité sdělit vám, že co se týká jídla
a pití, tak ani koruna nebyla použita z farních peněz. Všechno
co se snědlo a vypilo, bylo výhradně z prostředků zúčastně-

ných nebo bylo věnováno jako sponzorské dary od farníků,
kteří z různých důvodů nemohli přispět svou pomocí při práci. Patří jim všem za to také upřímné „Pán Bůh zaplať“.
No a na závěr to nejdůležitější na co určitě všichni netrpělivě už týden čekáte. Kolik nás to teda stálo? 288.016,- Kč. Je
to moc nebo málo? Jak pro koho. Každopádně je to méně než
polovina toho, co by za provedené práce vyúčtovala firma.
Při výběru barvy nám bylo jasné, že se nelze zavděčit všem.
Každý má jiný vkus a jiné estetické cítění. Volili jsme barvu takovou, aby vhodně zapadla do vesnického prostředí a seděla k typu stavby i k účelu jejího využití. Prostě žádný extrém.
A ať už je barva jakákoliv, tak z technického hlediska došlo
k výraznému zvýšení užité hodnoty stavby, a také ke snížení její energetické náročnosti. To se do budoucna zcela jistě
promítne snížením nákladů na vytápění. Myslím si, že jsme
odvedli dobrou a pořádnou práci. Protože jsem byl prakticky
u všeho, tak můžu garantovat, že nic není nikde ošizeno ani
odfláknuto.
A úplně na závěr chci moc a moc poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli jakýmkoliv způsobem, a zdůrazňuji jakýmkoliv. Děkuji všem za pomoc a spolupráci. Ing. Petr Šácha
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců říjen - prosinec 2019 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Šimek Miroslav 126
70 let
Bublíková Božena 299
Malůšová Ludmila 171
Vaškových František 72
Vaněk Antonín 349
Potomák František 84
75 let
Havlíčková Anna 21
Kalužová Anastazie 95
80 let
Jindra Václav 314
85 let
Stašková Anna 300
Přibylová Eva 348

86 let
Omelková Marie 138
Stašková Emílie 195
87 let
Šilhavíková Františka 225
Ineman Jaroslav 44
88 let
Stašek Zdeněk 300
Šnajdarová Ludmila 159
89 let
Vlachynská Marie 78
90 let
Šilhavík

Antonín 225

93 let
Hráčková Anna 163
96 let
Habartová Anastasie 193
Rozloučili jsme se
Anežka Andrýsková 80 let
František Šimek 71 let
Hlůšek Ludvík 92 let
Narození
Krejcarová Nikol 397
V případě, že si nepřejete být zveřejněni
v naší společenské kronice, oznamte to
prosím, sociální komisi nejpozději do 15.
března 2020.

Fotbalové aktuality žáků TJ Popovice

Letošní sezóna začala smolným
zraněním našeho nejlepšího střelce z minulé sezóny Adama Ondřeje. Zranění jej vyřadilo na 9 zápasů.
V klíčových zápasech velmi chyběl.
Velkou posilou pro náš tým je Jirka Brostik z Podolí, který nahradil
v brance Kateřinu Karolovou. V tabulce po 11 zápasech přezimujeme na 6. místě. V měsíci říjnu se
žáci TJ Popovice zúčastnili zdarma
mistrovského utkání hráčů do 21
let Česko-Skotsko v Uherském Hradišti. Během zimní přestávky čekají naše kluky turnaje v Uherském
Brodě, Boršicích a Drslavicích. Tréninky budou probíhat od ledna
2020 vždy v úterý v 17:00 v hale
Amfiku Bukovina. Během vánočních svátků proběhne již druhý
ročník turnaje ve stolním tenise
pro naše žáky. V únoru 2020 plánujeme společný výlet rodičů a žáků
do Prahy na jeden z hokejových
zápasů do O2 arény. Opět jsme
zažádali o dotaci z projektu MŠMT
Můj klub. V roce 2020 chystáme
jarní přátelský zápas, náborovou
akci pro žáky a dorost a soustředění žáků popřípadě dorostu v penzionu Boďa. Věřím, že v jarní části
sezóny navážeme na dobré výkony
ze závěru podzimní části soutěže.

Mgr. Petr Kočíř

trenér žáků TJ Popovice
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