Ročník 15, číslo 3

Zveme Vás
5. a 6. října
Slovácké hody s právem
více na str. 4
Pondělí 28. října
Setkání u hrušky
tradiční setkání občanů
u památné hrušky na Miloníně
od 14 hodin
Sobota 9. listopadu
Setkání popovických seniorů
pořádá sociální komise OÚ
KD, od 16 hodin
9. a 10. listopadu
Svatomartinské hody
Amfík Bukovina
Sobota 23. listopadu
Kateřinská zábava
tradiční taneční zábava
s výbornými zvěřinovými specialitami
a kapelou TRINOM
KD, od 20 hodin
Neděle 1. prosince
Rozsvěcování stromečku na Amfíku
zahájení adventu s vánoční dílničkou,
zdobením stromečku a koledami
Amfík Bukovina, od 15 hodin
Čtvrtek 5. prosince
Mikulášská nadílka
Mikulášská družina bude opět po roce
rozdávat balíčky u obecního úřadu
u OÚ, od 17 hodin
Neděle 8. prosince
Mikulášský karneval
Popovjánek zve všechny děti
na veselý Mikulášský rej v maskách
KD, od 15 hodin
Neděle 15. prosince
Vánoční zpívání s Popovjánkem
Předvánoční ladění
KD, od 15 hodin

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 21. října 2019 od
19 hodin na obecním úřadě.

4. října 2019

Starostuv úvodník

Vážení spoluobčané,
s nastupujícím podzimem pomalu začínáme připravovat návrh rozpočtu obce na příští rok a spolu s ním i aktualizaci výhledu hospodaření na roky další. Při jejich přípravě
bude zastupitelstvo vycházet zejména z chystaných záměrů uvedených ve Strategickém rozvojovém plánu obce, který je potřeba ještě dopilovat a připravit ke schválení
na jednání zastupitelstva
obce na konci října. Nezbytným podkladem pro
tvorbu tohoto dokumentu je také váš názor, který můžete vyjádřit třeba
prostřednictvím dotazníku, který jsme pro tento
účel v červenci připravili.
Vyplněných se nám jich
doposud sešlo něco přes
stovku, děkujeme vám
za ně. Pokud jste dotazník ještě nevyplnili a neodeslali, ale hodláte tak
učinit, dlouho už prosím
neotálejte. Abychom měli dostatek času na vyhodnocení této ankety a zapracování požadavků do rozvojového plánu, ukončíme příjem dotazníků v pondělí 14. října.
Dotazník můžete vyplnit, buď v jeho elektronické podobě přímo v počítači, nebo si
jej vytisknout, ručně vyplnit a doručit na obecní úřad. Odkazy na obě podoby dotazníku najdete na úvodní stránce obecního webu www.popovice.cz.
Internetové stránky obce ale určitě navštivte, i když cílem nebude právě vyplnění
dotazníku. Jsou totiž nové. Naší snahou bylo, aby byly přehlednější, přístupnější a vyhovovaly požadavkům dnešní doby. Věřím, že se to podařilo, budou se líbit, rádi je
budete navštěvovat a stanou se pro vás oblíbeným zdrojem informací. Navíc, pokud
máte chytrý telefon a nechcete, aby vám unikla žádná nově vložená zpráva, akce, fotogalerie nebo dokument na úřední desce, vyzkoušejte aplikaci „V obraze“. Jak na to,
vám napoví video, které je na stránkách (nebo určitě pomůžou děti a vnoučata). Práce s ní není složitá.
Přeji vám příjemné čtení Popovských listů na papíře, monitoru i displeji.

Martin Slováček

Pomozte s přípravou
publikace o naší obci

Jak jistě mnozí z Vás ví, v příštím roce oslaví Popovice 800 let od první písemné
zmínky. K této příležitostí se chystá několik akcí. Jednou z nich by mělo být také
vydání první publikace o historii i současnosti naší obce. Pokud máte doma zajímavé historické fotografie týkající se zejména budování v obci, společenských
a spolkových aktivit, byli bychom rádi, pokud bychom je mohli použít. Fotografie
si zapůjčíme, naskenujeme a vrátíme zpět. Je důležité znát alespoň přibližnou dataci jejich pořízení. Uvítáme zejména fotografie historických podob zastavěných
částí obce, ale i okolí, dále fotografie z činnosti Hasičů, Červeného kříže, Divadla
apod. Fotografie můžete dodat na obecní úřad, nebo se na vyzvednutí domluvit
s Jitkou Novákovou, tel: 731 566 181. Předem děkujeme za ochotu a zájem!
JN
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Klub žen
Vás zve

na módní přehlídku
Tentokrát se ovšem nekoná v Popovicích,
ale v Uherském Hradišti v Klubu kultury.
Módní přehlídku s názvem: „Na šachovnici Dáma“ pořádá Český svaz žen uherskohradišťska pod záštitou poslankyně
Margit Balaštíkové. Základní organizace
ČSŽ z uherskohradišťska se podílí na programu. Naše ženy bude zastupovat Jana
Bárová - líčení, Hanka Páčová a Marie
Žemličková budou společně s dalšími
předvádět nabízené modely a svým vystoupením přispěje do programu také
Hopsák. Mimo módní přehlídku v programu dále uvidíte Tupeské parádnice
a taneční klub Tweet ze Starého Města.
Těšit se můžete také na překvapení: pěvecké vystoupení tajného hosta. Vstupné
je 120 Kč a svou účastí podpoříte nejen
ženy, ale i děti, protože část vstupného bude věnována dětskému oddělení
Uherskohradišťské nemocnice na nákup
hraček pro dětské pacienty. Srdečně Vás
zveme v pátek 11. října v 18 hodin do Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Klub žen Popovice

Měření rychlosti
v obci

V reakci na množící
se stížnosti občanů
na řidiče nedodržující
maximální
povolenou rychlosti jízdy v obci začala dopravní policie,
na žádost obce,
provádět v Popovicích měření rychlosti,
která se budou nahodile opakovat. Řidiči, proto ve vlastním zájmu, ale hlavně v zájmu bezpečnosti všech ostatních
účastníků provozu, prosím pamatujte,
že v obci se jezdí padesátkou a hranice
obce začíná a končí na křižovatce s obchvatem! Díky.
MS
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Termíny svozů
odpadů
popelnice
2.10., 16.10., 30.10., 13.11.,
27.11., 11.12.
papír
11.10., 13.12.
plasty
14.10., 11.11., 9.12.
2

Ze zasedání zastupitelstva

Dne 26. 8. 2019 se zastupitelé sešli na svém 7. zasedání. Projednali plánované
body programu a přijali tato usnesení.
Budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek
Kanalizační stoka „C“ v ulici Díly v současné době ústí do otevřené rokle
a splašky odtékají do potoka Olšovce. Díky relativně velkému počtu domácností, které jsou na stoku napojeny, jde o výrazné množství splaškových vod, které
závažně znečišťují vodu v potoce. Vedení obce proto usiluje o co nejrychlejší
propojení stoky „C“ se stokou „A3“ a odvod splašků z této lokality kanalizačním
přivaděčem na ČOV do Uherského Hradiště. Za tímto účelem došlo k jednání
s vlastníkem pozemku parc. č. 473/2, přes který je nutné vést gravitační propojení uvedených stok. Jiné řešení by vyžadovalo technicky i provozně náročnější
přečerpávání. Z jednání vyplynulo, že vlastník pozemku nesouhlasí se zřízením
věcného břemene ani prodejem nezbytné části pozemku. Majitel pozemku nežije v obci a v katastru Popovic vlastní více pozemků (převážně ornou půdu),
které sám neužívá a je ochoten je prodat, ovšem pouze všechny najednou. Zastupitelstvo obce schválilo budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní
smlouvy na pozemky parc. č. 473/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 2 557 m2, parc. č. 474/3, orná půda, výměra 69 m2, parc. č. 568/260, trvalý
travní porost, výměra 70 m2, parc. č. 3717, lesní pozemek, výměra 327 m2, parc.
č. 5110/27, orná půda, výměra 803 m2, parc. č. 5110/41, orná půda, výměra 145
m2, parc. č. 5112/96, orná půda, výměra 2 072 m2, parc. č. 5130/592, ostatní
plocha, ostatní komunikace, výměra 50 m2, parc. č. 6114/143, ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 54 m2, vše v k.ú. Popovice u Uherského Hradiště
za celkovou kupní cenu Kč 130.000 Kč.
Záměry na převod a uzavření kupních smluv na pozemky
- Žádost o odprodej pozemku ve vlastnictví obce Popovice, parc. č. 1215/57,
zahrada, o výměře 206 m2, k. ú. Popovice u Uherského Hradiště. Tento pozemek
je součástí zahrady přiléhající k RD a rodina jej nepřetržitě užívá od roku asi
1925. Pozemek je uvnitř zastavěného území obce, ovšem není přístupný z veřejné komunikace, pro obec je tak autonomně nevyužitelný a je dlouhodobě
užíván vlastníkem přilehlého rodinného domu. Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1215/57, zahrada, o výměře 206
m2, za kupní cenu 15,- Kč/m2.
- Vlastník pozemků parc. č. st. 75/2, zastavěná plocha a nádvoří, RD, uvádí
do souladu fyzický stav uvedených nemovitostí se stavem zapsaným v katastru nemovitostí. V souvislosti s tím došlo k zaměření nemovitostí a byl vyhotoven geometrický plán. Novým stavem uvedeným v geometrickém plánu
je dotčen také pozemek parc. č. 1215/1, ostatní plocha - ostatní komunikace,
která je ve vlastnictví Obce Popovice. Část tohoto pozemku o výměře 15 m2,
v geometrickém plánu označena novým parcelním číslem 1215/177, se nachází pod stávající zastavěnou plochou nádvoří u rodinného domu. Tyto změny
mohou být zapsány do katastru nemovitostí mimo jiné také až po doložení
nabývacího titulu vlastníka RD k této části pozemku. Starosta obce navrhuje
stanovení ceny na Kč 100,- za 1 m2, která zohledňuje skutečnost, že se jedná
sice o pozemek v zastavitelné části obce, ovšem nyní autonomně nevyužitelný
a zastavěný stavbou cizího vlastníka. Žadatel se také z vlastní iniciativy snaží
narovnat situaci, kterou nemohl v minulosti přímo ovlivnit. Zastupitelstvo obce
schválilo převod a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
parc. č. 1215/1 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, v geometrickém plánu č.637-81/2018 označeného parcelním číslem 1215/177, o výměře 15 m2, za kupní
cenu Kč 100,- za 1 m2.
- Společnost E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ 28085400, hodlá
v souvislosti s budováním technické vybavenosti pro rozvojovou plochu v lokalitě Havaly vybudovat na části pozemku ve vlastnictví Obce Popovice, parc. č.
1621, k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, kioskovou trafostanici. V souvislosti
s tím došlo k zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu, kterým se
rozděluje stávající pozemek parc. č. 1621 o výměře 105 m2 na dva nové pozemky parc. č. 1621/1 o výměře 80 m2 a 1621/2 o výměře 25 m2, na kterém bude
umístěna trafostanice. Společnost E.ON Distribuce proto žádá Obec Popovice
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o prodej tohoto pozemku. Plocha pod trafostanicí není
přístupná z veřejné komunikace, a tak součástí prodeje
pozemku je současně požadavek na zřízení služebnosti
spočívající v právu chůze a jízdy po zatíženém pozemku
par. č. 1621/1 ve prospěch E.ON Distribuce. Po dohodě
s žadatelem byla navržena cena 200Kč/1 m2 za prodej pozemku parc. č. 1621/2, (celkem 5.000 Kč) a jednorázovou
náhradu za zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1621/1
pak ve výši 3.000 Kč. Zastupitelé tento návrh schválili.
Výjimka z nejnižšího počtu dětí v Základní škole v Popovicích
Ve školním roce 2019/2020 bude v Základní škole v Popovicích vzdělávání organizováno do tří tříd prvního stupně s 1. až 4. ročníkem. Očekává se nástup 27 žáků, což je
stav pod minimálním průměrným počtem žáků stanoveném vyhláškou MŠMT. Přidělené prostředky škole ze státního rozpočtu na tarifní platy a zákonné odvody dle nařízení vlády nepokryjí jejich celkovou výši, proto je bude
muset dofinancovat z jiných zdrojů. Ředitelka školy proto
požádala Obec Popovice o povolení výjimky z nejnižšího
počtu žáků v základní škole a úhradu zvýšených výdajů
na vzdělávací činnost nad výši stanovenou krajským normativem. Zastupitelé tuto žádost projednali a stejně jako
v předchozích letech schválili povolení výjimky a uhrazení
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Popovice nad výši
stanovenou krajským normativem.
Změna č. 4 rozpočtu obce pro rok 2019
Zastupitelé schválili navrhovanou změnu rozpočtu beze
změn.
Příjmy
Daňové příjmy
(odvod ze ZPF, správní poplatky,
daň z příjmu fyz. osob)
+ 22 tis.
Nedaňové příjmy
( prodej dříví, využití KD, pojistné náhrady
+ 74,6 tis.
Přijaté transfery
(Úřad práce - příspěvek na VPP)
+ 53,1 tis.
Příjmy celkem
navýšení + 149,7 tis.
celkem po změně
13.783.790 Kč
Výdaje
Hosp. zvířata, polní a spec. plodiny
a zvl. veterinár. péče
Pěstební činnost - služby

- 70 tis.
+ 80 tis.

Cestovní ruch - čl. příspěvek MRDP
+ 10,9 tis.
Silnice
- 20,9 tis.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- 50 tis.
Základní školy - neinv.příspěvek (sběr papíru) + 6,6 tis.
Pomoc zdravotně postiženým - Charita
+ 10 tis.
Kom. služby a územní rozvoj
jinde nezařazené - pozemky
+ 130 tis.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - ÚP VPP + 53,1 tis.
Činnost místní správy
-16,6 tis.
Výdaje celkem
navýšení + 133,1 tis.
celkem po změně
13.788.190 Kč.
Vzniklý schodek ve výši 4 400 Kč bude pokryt z finančních
prostředků na účtu obce.
Bod č. 5 – Úprava ceníku krátkodobého pronájmu prostor a zařízení kulturního domu
Současné ceny za krátkodobý pronájem kulturního
domu byly stanoveny v roce 2008 a od té doby se změnila
pouze cena za energie dle platných sazeb a sazba za použitý ubrus z 20 na 30 korun, tak aby byly alespoň pokryty
přímé náklady na jejich praní. Stávající ceník obsahuje také
položky „zapůjčení nádobí“ a „půjčení věcí z kuchyně“ nebo
„audio/video technika“, ale prakticky se sazeb nevyužívá.
Starosta obce proto navrhuje položky ceníku přizpůsobit
aktuálním potřebám a sazby pro cizí občany upravit s ohledem na současnou cenovou hladinu pronájmů podobných
zařízení v okolí. Pro občany s trvalým pobytem doporučuje stávající ceny zachovat jako benefit, oceňující trvalejší
vztah k obci. Po projednání cen za pronájem jednotlivých
prostor KD zastupitelé schválili s platností k 1. 1. 2020 nový
ceník využití Kulturního domu Popovice v této podobě:
Ceník za pronájem prostor a zařízení kulturního domu
platný od 1. 1. 2020
občané s trvalým
cizí
Místnost pobytem v Popovicích
občané
(Kč/den)
(Kč/den)
hlavní sál
1 400,3 000,bufet
700,1 500,přísálí
1 000,2 000,kuchyň
500,1 000,- k uvedeným cenám bude připočtena spotřeba elektřiny,
plynu,
- poplatek za použité ubrusy 30 Kč/ks (může se změnit podle aktuálních cen poskytovatele služby),
- místním složkám a organizacím nebude v případě pořádání akce pro veřejnost účtováno nájemné, ale pouze spotřeba elektřiny, plynu a poplatek za použité ubrusy.

3

Popovské listy

Srandohled

A už je to tu zaséj... Vína dozrávajú a v demižónech vře burčák, ten lék na nemoce aj
blbú náladu. S burčákem je dycky veselo!
Byla sem ve městě a iďa kolem jednéj vinárny, praštila ně přes rypák vůňa burčáku.
Dostala sem na něho chuť. Tož vezmu litřík
dom a s mojím si pošmáknem na tem mléku
starců. Vlezu do obchodu a nechám si decko
nalét, ať nekupuju kočku v měchu. Slaďučký býl jak med. Paní hneď poznala, že su
fajnšmekr, tož ně nabídla, ať eště okoštuju
růžový. Tož dali byste jí košem? Býl eště sladší! Nechám si do flašky natočit dva litry a ponáhlám na autobus. Už po cestě ucítím jakési divné pohyby ve střevoch. Klid děvčico, to
bude dobré, to rozchodíš. Trošku zpomalím,
ale po pěti šúravých krokoch vím, že budu
moset popoběhnút. Bílý burčák sa v břuchu
hádá s tým růžovým a do teho jim kibicuje
kafé, co sem do sebe hrkla ráno. Začínám sa
rosit a v duchu si říkám: Éj děvčico, ponáhlaj
sa, ponáhlaj. Barák na autobusáku je pro
mě jak cílová páska pro maratonského běžca. Vletím do dveří, div ich nevyvalím a paní
za okénkem sebú škubne jak při přepadéní.
Vidí moje vyvalené oči a ani po mě nechce
vstupné. Naštěstí je kabinka volná, tož ju
hneď obsadím a s úlevú v břuchu aj na duši
udělám, co je třeba. S úsměvem vítěza vyjdu
ven a paní z vděčnosti nechávám dvacet
korun. Už s klidem v srdci nasedám do autobusa a vezu sa směr Popovice. Spokojeno čučím na ubíhající krajinu, když ně cosi
velice škaredého zavrčí v břuchu. Panenko
skákavá, tož ale včíl né!!! Rázem mě obleje
smrtelný pot a mozek nastartuje na plné
obrátky, co včíl? Autobus nadskočíl na jakémsi hrbu a ně sa střeva zázračně usadí.
Na chvílu. S vytřeštěnýma očima hypnotizuju šoférůj zátylek a po desáté přeříkávám
otčenášek. Když sa autobus plazí do popovského kopca mám zaťaté zuby, pěsti aj půlky. Už sme nad kostelem. Tož včíl pomaličku,
polehúčku... Hore na Klince sa vleču rychlosti
špatně trefeného slimáka. Idu co noha nohu
mine, půlky scvaklé, že by niť neprošla. Čúrky
potu ně tečú po čele aj po zádoch. Odemykám a včíl už skokem přes tři schodky - staň
sa, co sa má stat - letím navrch. Tašky hodím
do kuchyně, vletím do téj nejmenší místnosti
v baráku a vydechnu - stihla sem to. Ve chvíli, kdy si umývám ruky a zpocené čelo, ozve
sa z kuchyně rana. Burčák je nápoj svobody a nemá rád uzavřené prostory. Ta jak sa
búřil v břuchu, tak sa zbúřil aj ve flašce. Štupl
vyletěl a slaďučké kapečky stékajú po zdi,
ledničce a roztékajú sa po zemi do velikéj
luže.... Ve flašce ostaly tak dvě deci... Nechala
sem ich mojému, chuť na burčák ně nejak
přešla... Přeju vám všeckým veselé hody plné
veselých zážitků s veselýma koncama!

Vaša Nováčka
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Dojdite na hody aj hodovú zábavu!

Už od poloviny prázdnin se každý čtvrtek a neděli ozývá z kulturáku zpěv
lidových písniček a dupot tanečních kroků. Členové hodové chasy pilně nacvičují, aby už tuto sobotu brilantně předvedli své taneční i pěvecké umění. Letos
čítá chasa 15 párů včetně stárků. Bohužel se nepodařilo najít druhý stárkovský
pár, tak veškeré břímě stárkování ponesou na svých ramenou Pavlína Vlčnovská a Martin Švec. Ale nikdo nemá obavy, že by to nezvládli! Oba jsou zkušení
hodaři a hlavně popovští srdcaři! Jak se těší na hody a z čeho mají obavy?
Pavlína: Na hody za chasu jdu již po čtvrté. Dříve jsem ale chodívala v průvodu s Popovjánkem, takže si netroufám spočítat, po kolikáté se letos průvodu zúčastním. Nemůžu přesně říct, na co se konkrétně těším, protože hody jako celé mají pro mě speciální
a slavnostní význam, obzvlášť ty letošní. K mým oblíbeným momentům ale patří vyvolávání starků, průvod a tančení pásma na hodové zábavě. Obávám se jen nepříznivého
počasí.
Martin: Jdu na hody po čtvrté, nejvíc se bojím asi toho, že ve stresu zapomenu stárkovskou řeč nebo že si nevzpomenu na nějaké kroky v pásmu. Ale těším se na hodovou
zábavu, na muziku, že si zazpíváme, zatancujeme a pobavíme se.
Stárkům bude jistě oporou Ondřej Staník a Klára Dlapková v roli podstárků. Už
druhým nebo třetím rokem se setkáváme s tím, že je nedostatek děvčat, která by
chtěla v kroji na hody jít. Kluci jsou v tomto směru víc zapálení. Chasa je opět hodně
omlazená a na hody natěšená. Tak snad nám bude přát počasí a celé hody si budeme moci užít v plném lesku a kráse. A jak to bude všechno probíhat?
Sobota 5. října
ve 13.30 hodin - od kostela vychází chasa za doprovodu DH Hradčovjanka na obchůzku po obci.
Trasa průvodu je následující: Od kostela - ulička za kostelem - ulice pod OÚ - Díly
- vyvolání stárka - Klince - Havaly - Vinohradská - Díly - vyvolání stárky - Dědina - Podolská - za MŠ - Podšupy - kolem hřbitova - fara - OÚ - žádání o právo.
od 15 hodin u OÚ posezení u burčáku
od 16.30 hodin u OÚ hraje CM Mladí Burčáci
cca v 17 hodin žádání o právo, vystoupení TS Popovjánek a hodové chasy
od 20 hodin Hodová zábava s DH Hradčovjanka a CM Mladí Burčáci
KD se otevírá v 19.30 hodin)
ve 21 hodin Hodové pásmo s názvem: “Máš-li neco na duši, svěř se tetce Poluši!“
Neděle 6. října
v 10.30 hodin Kostel P. M. Růžencové mše svatá za účasti krojované chasy
ve 13.30 hodin od horního kříže vychází chasa za doprovodu DH Hradčovjanka
na obchůzku po obci.
Trasa nedělní obchůzky: Od horního kříže na Klince - Havaly - ke stárkům - Dědina za MŠ - Podšupy - kolem hřbitova - Díly - Hospoda u Stašků.

JN
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Pálení listí, trávy a spalování plastů škodí
přírodě i sousedským vztahům
O vypalování porostů toho bylo již řečeno hodně. Snad každý antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých. Všechví, že je zákonem zakázáno! Je nebezpečné a přináší jen ško- ny ostatní listy i zbytky větévek by ale měly být zkompostovády a riziko! Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., ny. Na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická které stanovuje zákon. Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení
osoba provádět vypalování porosrostlinných zbytků ohlásit přísluštů, jinak se dopustí přestupku ponému operačnímu středisku HZS
dle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona. Za tento přestupek lze ulo- • pálení odpadu nesmí být prováděno v období v kraji. Při ohlašování musí uvést
datum a místo pálení, zodpovědžit pokutu do výše 25 000 Kč.
dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
Zákon dále praví, že v otevře- • velikost hromad zvolte tak, aby shořely během nou osobu, přibližnou dobu pálení
a kontakt. Povinnost ohlášení páných ohništích, zahradních krbech doby, kdy je na místě přítomen dozor,
nebo otevřených grilovacích zaří- • při nastalém silném větru pálení ihned přerušte lení pro řádové občany není zákonem stanovena, důrazně se ovšem
zeních lze spalovat jen dřevo, dře- a oheň uhaste,
věné uhlí, suché rostlinné materi- • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejmé- doporučuje. Jde to jednoduše,
ály a plynná paliva k tomu určená ně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až elektronickou formou na stránkách paleni.izscr.cz. Předejdete
výrobcem, přičemž paliva nesmějí na zeminu,
být znečistěná toxickými látka- • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební tak zbytečnému výjezdu hasičů
mi. Z toho vyplývá, že spalovat se prostředky, např. písek, zeminu, kbelík s vodou, lo- a případnému uhrazení pokuty. Při
ohlašování je nutné uvést datum
nesmějí: obaly od mléka, sáčky patu, hasicí přístroj apod.,
z umělé hmoty, pestře potištěný • místo pálení můžete opustit až po úplném uhaše- a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a konpapír, chemicky ošetřené zbytky ní a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
dřeva, dřevotřískové desky, vlhké • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování ne- takt.
Pokud se rozhodnete pálit
zahradní odpady a další materiál, smí být zataraseny,
způsobující ve vzduchu při spa- • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdá- na zahradě tento odpad, mějte
na paměti, že je nutné brát v polování vznik značného množství lenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
škodlivých látek. Spalování těchto • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez taz klimatické podmínky, tak aby
materiálů vede k uvolňování zdraví přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší a k obtěžování
silně škodlivých sloučenin. Poblíž pověřena.
okolí. Některé obce stanovují vytopeniště pak dýcháme například
hláškou tzv. dny pálení - většinou
oxid uhelnatý, dioxin, chlorované
uhlovodíky a další látky, které navíc masivně podporují i tvor- to bývají dva dny v týdnu s určeným časovým rozmezím. Je
bu přízemního ozonu. Novinový papír lze při topení pevnými otázkou, zda je to přínosem. I v tyto stanovené dny, musí obpalivy používat jen k podpálení, ostatní papír bychom měli čan dbát na to, aby byly vhodné klimatické podmínky a kouraději odnést do sběru. Škodlivé je také pálení shrabků (listí, řem nadměrně neobtěžoval okolí. Jak je to ve většině případů,
zbytků trávy) a ořezaných větví stromů. Jedinou výjimkou je všechno je jen o ohleduplnosti a zdravém rozumu. Napište
listí napadené chorobami, jejichž zárodky nelze bezpečně zli- nám na téma vydání vyhlášky o pálení svůj názor na e-mail:
JN
kvidovat ani povápněním a zkompostováním. Patří mezi ně popolisty@seznam.cz. Děkujeme.

Pravidla při pálení

Hřbitovní zeď

Jistě jste zaznamenali, že v průběhu léta probíhaly práce
na obnově části hřbitovní zdi. Renovace se týkala těch částí,
které byly v nejhorším technickém stavu. Dnes novotou září
celkem asi 100 metrů zdí v zadní a horní části hřbitova a také
malá část u kontejnerového stání. Na financování akce budou ve dvou etapách vynaloženy prostředky v celkové výši
1 109 646,- Kč. Většinu peněz se podařilo získat z národního
dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků“. Konkrétně na první
etapu 547 996,- Kč, na druhou pak 200 000,- Kč. Stavbu realizovali pracovníci společnosti GassRoad, s.r.o., kteří se snažili práce
provádět v maximální možné míře s ohledem na pietu tohoto
místa. Děkujeme za pochopení hlavně vám, jichž se dotkla
drobná omezení a zvýšená prašnost spojená se stavbou.
Zbylá část hřbitovní zdi v délce asi 230 m, která zatím není
v havarijním stavu, zůstane prozatím v současné podobě.
Do budoucna se budeme snažit nalézt prostředky na dokončení obnovy zdi v její celé délce tak, aby byl celkový ráz jednotný a hodný důstojnosti tohoto místa.
MS
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Kaleidoskop událostí

Popovické rybníky se staly oblíbeným místem pro pořádání
zkoušek psů z práce na vodě. Ve dnech 20. července a 21. - 22.
září zde opět lovečtí psi prokazovali své vlohy.

Mladí fotbalisté z Popovic se ve dnech 19. - 21. 8. 2019 připravovali
na fotbalovou sezonu na soustředění. Sportovali, posilovali, ale
nezapomínali také na zábavu a relax.

Poslední den prázdnin se na Amfíku konala akce pro rodiny
a jejich psí miláčky. Mohl přijít opravdu každý, kdo má doma
pejska a vodítko a chce se trochu hýbat. Dětem stačil plyšák.

Nenáročná trasa orienťáku a soutěže pro pobavení i vyzkoušení
něčeho nového. Všichni účastníci si domů odnesli dárkové tašky
a účastnické listy. Vítězové soutěže: Pes sympaťák.

Prázdniny utekly vskutku rychle a brány všech škol a školek se
opět otevřely. Stejně tak tomu bylo i u nás. Paní učitelky ve školce
využívají pěkného počasí pro co nejčastější pobyt venku.

Školáci už mají jiné povinnosti. Škola i školka doznala významných
personálních změn. Věříme, že povedou k lepšímu a dětem bude
věnována ta nejlepší péče.
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Kaleidoskop událostí

Slavnosti vína patří k velkým akcím s vysokou návštěvností.
Od počátku jim vždy přálo štěstí. Bohužel letos byly Slavnosti
promáčené. I přes špatné počasí byla ve městě opět spousta diváků.

Průvod absolvovali všichni již za mírného deště, který se brzy
proměnil v trvalý liják. Na stanovišti našeho Mikroregionu není
kryté podium, odpolední vystoupení proto bylo zrušeno.

V neděli 22. 9. se uskutečnilo vítání občánků. Slavnostně přijati
do řad občanů naší obce byly děti Vašík, Eliška a Beátka.

V ten samý den proběhlo také přijetí jubilantů, občanů, kteří se
narodili v roce 1949. Bylo to moc milé a příjemné setkání.

Na Amfíku se konal druhý ročník ohňového festivalu Fajr - festival
ohně a meče. I přes chladné počasí se návštěvníci u skvělého
programu dobře bavili.

V sobotu 28. 9. v Hospodě u Stašků hrála Popovská Liša.
Za bubny usedl také muzikant tělem i duší pan Stašek. U toho
nemohla chybět ani jeho paní, kterou kluci protočili na parketu.
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Návrh železničního jízdního řádu na období
od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020
Příštích deset let ovládne provoz na Vlárské dráze společnost Arriva, se kterou Zlínský kraj uzavřel smlouvu. Na příští rok jsme obdrželi návrh jízdního řádu, ze kterého je níže uvedený výňatek. Z přehledu je patrné, že celkový počet spojů zastavujících v naší obci
by se měl v porovnání se současným jízdním řádem o něco navýšit. Ovšem hlavní pozitivní změnou oproti dnešku je to, že většina
spojů by měla jezdit také o víkendech. Tento jízdní řád by podle informací koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje už neměl
doznat výrazných změn. Nutno ještě zdůraznit, že vlaky společnosti Arriva budou v Popovicích zastavovat pouze na znamení!
Návrh železničního jízdního řádu na období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020
Směr Uherské Hradiště
Uherský
Popovice
Brod
odj.
odj.
3:48
3:59
4:57
5:08
5:23
5:34
6:17
6:29
6:47
6:58
7:05
7:19
7:53
8:05
9:16
9:28
9:50
10:02
11:16
11:28
11:49
12:00
13:16
13:28
13:54
14:06
15:16
15:28
15:54
16:06
17:16
17:28
17:18
17:29
17:56
18:08
18:15
18:26
19:08
19:20
20:50
21:02
21:20
21:31
Směr Uherský Brod
Uherské
Staré Město
Hradiště
odj.
odj.
4:15
4:22
4:49
5:30
5:37
6:33
6:40
7:39
7:46
8:42
9:35
9:42
10:42
11:35
11:42
12:42
13:35
13:47
14:42
15:35
15:44
16:12
16:42
17:40
17:48
18:47
19:04
19:20
20:33
20:43
21:28
21:35
21:58
22:05

příj.
4:04
5:14
5:40
6:35
7:05
7:25
8:11
9:34
10:08
11:34
12:06
13:34
14:12
15:34
16:12
17:34
17:35
18:14
18:32
19:26
21:08
21:37

Uherské
Hradiště
příj.
4:08
5:18
5:45
6:40
7:10
7:29
8:18
9:38
10:12
11:38
12:10
13:38
14:18
15:38
16:18
17:38
17:39
18:18
18:36
19:30
21:12
21:42

Kunovice

Popovice

odj.
4:25
4:52
5:43
6:43
7:49
8:45
9:46
10:45
11:45
12:45
13:50
14:45
15:50
16:15
16:45
17:51
18:50
19:26
20:46
21:38
22:08

odj.
4:31
4:58
5:48
6:49
7:55
8:51
9:52
10:51
11:51
12:51
13:56
14:51
15:55
16:21
16:51
17:57
18:56
19:31
20:52
21:44
22:14

Kunovice

Staré Město
příj.
4:15
5:25
6:00
7:20
8:25
9:50
10:24
11:50
12:24
13:50
14:25
15:50
16:28
17:52
17:52
18:25
18:46
19:37
21:19
21:51

Uherský
Brod
příj.
4:42
5:12
6:01
7:02
8:09
9:03
10:06
11:03
12:05
13:03
14:09
15:03
16:09
16:33
17:03
18:12
19:08
19:43
21:06
21:56
22:26

Pozn.
nejede 25.XII., 1.I.
nejede 25.XII., 1.I., z UH jede v prac. dny,⑥ a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 11.IV., 2., 9.V.
nejede 25.XII., 1.I.
do Uh. Hradiště s přestupem v Kunovicích
nejede 25.XII.

jede v ① - ④, ⑥ a † do 25.VI. a od 5.IX. a 27.XII., nejede 9., 30.IV., 7.V., od 27.VI. do 3.IX. jede denně
jede v ⑤ a 9., 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 10.IV., 1., 8.V., 3.VII. – 28.VIII.
nejede 24., 31.XII., do St. Města s přestupem v Uh. Hradišti
nejede 24., 31.XII.
31. XII. jede o 9 minut dřív
nejede 24., 31.XII.

Pozn.

nejede 25. XII., 1. I.

z Kunovic jede v ① - ④, ⑥ a † do 25.VI. a od 5.IX. a 27.XII., nejede 9., 30.IV., 7.V., od 27.VI. do 3.IX. jede denně
jede v ⑤ a 9., 30.IV., 7.V., nejede 27.XII., 10.IV., 1., 8.V., 3.VII. – 28.VIII.
nejede 24., 31.XII.
nejede 24.XII.
nejede 24., 25., 31.XII., do Popovic s přestupem v Kunovicích
nejede 24., 31.XII.
nejede 24., 31.XII.
nejede 24., 31.XII.

Zdravá podzimní inspirace z Klubu žen

Ořechovo - mrkvové řezy s ricottou

Ingredience: 300 g špaldové mouky, 2 lžičky kypřícího prášku do pečiva, 300 g třtinového cukru, 2 lžičky mleté skořice, 500 g karotky, 200 g ořechů, 200 g rozinek, 4 vejce, 250 ml oleje, máslo
na vymazání plechu, 400 g ricotty.
Postup: Vejce vyšleháme s třtinovým cukrem do pěny a po částech zašleháme olej. Špaldovou
mouku prosejeme spolu s kypřícím práškem a skořicí. Najemno nastrouhanou mrkev, nadrobno nasekané ořechy, rozinky a mouku opatrně vmícháme do utřené směsi. Upečeme na máslem vymyzaném plechu. Riccotou potřeme (můžeme smíchat se zakysanou smetanou).

Dobré chutnání!
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Setkání u hrušky po páté
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Dne 27. července 2014 se Popovicemi přehnala krátká, ale silná bouře s vichřicí a přívalovým deštěm, která způsobila mnoho škod
na majetku občanů. Dnes si troufám říct, že
jako všechno zlé, které přináší i něco dobrého, tak i tato bouřka byla vlastně důvodem
vzniku nové tradice. Během bouřky zřejmě
silný poryv větru zakroutil a rozlomil korunu a částečně i kmen staré památné hrušky
na Miloníně. Do té doby, jsme ji tak nějak vnímali, věděli, že existuje, ale teprve, když její
bohatá koruna nebyla vidět při našich návratech domů, poznali jsme, jak nám chybí. Členové SPOT Slunéčka a hodové chasy se rozhodli místo staré hrušky vysadit novou, která
by opět popovjany zdálky vítala. K té myšlence se připojilo spoustu lidí - obec, vinaři,
jednotlivci. Výsadba hrušky byla původně
plánovaná na neděli 24. října. Počasí bylo ale
velmi nepříznivé, proto se výsadba uskutečnila až 28. října 2014. Nakonec symbol vzniku
samostatného Československa byl termínem
důstojným pro výsadbu symbolu Popovic.
A také důstojným datem pro uložení vzkazu
příštím generacím, který by měl být otevřen
za 50 let. Podle ohlasů se dal očekávat zájem
občanů, ale když na Milonín přišli první účastníci a za nimi další a další, měli jsme všichni
stažená hrdla dojetím. Sešlo se nás tam tehdy víc než 150. Děti, mládež, dospělí i ti dříve
narození. Bylo to nádherné, emotivní. Byla to
akce, na kterou se nezapomíná, milé setkání
napříč generacemi, zvláště pak při obnově
něčeho, co je pro místní symbolem jejich domova. Pak padl návrh, proč setkání každoročně neopakovat? To setkání a místo probudilo
v mnoha lidech pocity sounáležitosti, pocit,
že právě sem patřím. Později se přidalo i setkávání silvestrovské. Letos tomu bude pět
let, co se k hrušce vydávají za každého počasí občané Popovic. V roce 2014 nikdo z nás
netušil, že to bude setkávání u dvou hrušek.
Torzo staré hrušky, její okleštěný kmen, totiž
znovu obrašil, nejprve nesmělými proutky,
které sílily a pnuly se výš. Teď je ze staré hrušky opět košatý strom. Jen tvar jeho koruny
stále připomíná, jak malí jsme proti přírodě
i osudu. Vysazená hruška také prospívá, učí se
od starého stromu, nevzdávat se! Tak jako by
to mělo být u lidí. Mladí se učí od starých, z jejich zkušeností i chyb. Přijďte 28. října na Milonín! Někdo možná namítne, že je to jen
o konzumaci slivovice. Není, přátelé, i když se
jí tam už za těch pět let vypilo ažaž. Ten hlavní
důvod je setkání s lidmi, popovídání, alespoň
na chvíli zapomenutí na starosti a spěch naší
doby. Setkání a povídání - to co bylo našim
předkům naprostou samozřejmostí a to co
dneska z našich životů téměř mizí. Teď máte možnost to znovu zakusit. Na místě, které k tomu přímo vybízí. To místo má své
genius loci. Běžte tam třeba někdy sami, opřete se o kmen staré hrušky, dívejte se do kraje a poslouchejte. Když otevřete svou
mysl a své srdce, možná uslyšíte prastarou tichounkou melodii: V širém poli hruška zelený vršek má...
JN
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Zprávičky z naší školy a školičky
Základní škola
Ani jsme se nenadáli a už je za námi první školní měsíc. Žáci
si po dlouhých dnech letního užívání zaslouženého volna musí
znovu zvykat na určitý řád a plnění školních povinností. V letošním školním roce jsme otevřeli 4 třídy ve třech ročnících,
hlavní předměty jsou vyučovány odděleně. Třídní učitelkou
první třídy je ředitelka školy Mgr. Ilona Eliška Hendrychová.
V druhé třídě nastoupila od září nová paní učitelka Ing. Jana
Horonyová. Třídní učitelkou třetí třídy zůstává Mgr. Lenka Falešníková. A do čtvrté třídy, po odchodu paní učitelky Mgr. Ivany Kovářové, přišla Mgr. Zuzana Tomčalová, která se tak stala
i třídní učitelkou. Začíná měsíc říjen, plán akcí na celý školní
rok je však stále aktualizován a doplňován. Tím je dáno, že se
děti mohou stále těšit na spoustu zajímavých a poučných akcí.
Dne 9. října pojedou žáci 3. a 4. ročníku na výchovný program
do Starého Města, Památníku Velké Moravy. V pátek 11. října
škola uskuteční sběr papíru. Kromě toho nás čeká drakiáda,
beseda s myslivci či kosmický výlet - naučný program o vesmíru, kterého se zúčastní také děti z mateřské školy. Není to
však naše poslední akce, protože dne 3. prosince se společně
před výukou plavání vydáme do Skanzenu Rochus. Čeká nás
krásný předvánoční program s názvem Adventní čas už je
tady zas. Svoji návštěvu ohlásili na 5. prosince Mikuláš, andělé
i čerti. Tak buďte, milé děti, hodné! Určitě si vyrobíme i drobné
výrobky k Vánocům v rámci vánočních dílniček a zazpíváme

u vánočního stromu. Všechny vás srdečně zveme do kulturního domu dne 18. prosince, kde se můžete těšit na vánoční
vystoupení dětí základní i mateřské školy a nebude chybět ani
Popovjánek. V lednu se chceme zapojit do programu Hrdá škola v rámci celoškolního projektu Barevný týden. Chtěli bychom
vyrazit do zimní přírody v rámci zimního sportovního dne –
den věnovaný lyžování a bobování. Uvidíme, jestli nám to počasí dovolí. Přitom se všichni budeme snažit o to, aby se naše
půlroční snažení odrazilo na dobrých známkách žáků na pololetním vysvědčení. Informace o všech akcích naší školy najdete
na webových stránkách.
Za pedagogický sbor

Mgr. I. E. Hendrychová a Mgr. L. Falešníková

Mateřská škola
V letošním školním roce došlo v mateřské škole k výrazným
personálním změnám. Do zasloužilého odpočinku odešla paní
Hana Sedláčková, která ve školce působila řadu let. Za její dlouholetou práci bych jí chtěla jménem všech zaměstnanců poděkovat. Nově nastoupily do školky dvě paní učitelky a dvě asistentky pedagoga. K docházce do MŠ se ve školním roce 2019
- 2020 přihlásilo 27 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd podle
věku. Kromě klasického výukového programu se snažíme dětem rozšířit a zpestřit výuku. Zapojili jsme se do projektu ,,Svět
nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky,“ jehož cílem je pomocí
pohybových dovedností poznávat a objevovat svět. Ve školce
bude také probíhat kroužek muzikoterapie. Oslovili jsme i DDM
v Uherském Brodě, kde nás zaujaly výukové programy zaměřující se na environmentální výchovu. Dále plánujeme zachovat
naše již tradiční akce, jako jsou například: Mikuláš ve školce, vá-

noční a velikonoční dílničky, Maminčino odpoledne, dopravní
výchova, školkový výlet, spaní předškoláků ve školce a spoustu
dalších akcí. Věřím, že se dětem bude ve školce líbit a odnesou
si plno nových zážitků.
Vedoucí MŠ Bc. M. Kučerová

FS Popovjan v Míkovicích

Folklorní soubor Popovjan působí v naší obci od roku 2015.
I za tu krátkou dobu už o sobě dal vědět a účinkoval na nejrůznějších akcích v obci i mimo ni. Od svého vzniku prošel několika
členskými obměnami, což vzhledem k věku členů není nic nečekaného. V současné době navštěvuje soubor 12 členů. V létě
přijali pozvání na Míkovské dožínky, které se konaly 3. srpna.
Společně s Popovjanem zde vystoupil Mužský a ženský sbor
z Míkovic, Folklorní soubory Javorina ze Strání, Popovjan a Míkovjan, Cimbálové muziky Litera, Mladí Burčáci a Popremýšláme.
I když se během průvodu mračna stahovala a sem tam sprchlo,
program před kulturním domem vyšel na jedničku. Popovjan
zde předvedl dva vstupy - pásmo Byliny a Dožínky. Kdo viděl, jistě potvrdí, že soubor naši obec reprezentuje velmi dobře. Jak říkají: Tančíme pro radost... a je to na nich vidět. Soubor čeká další
vystoupení na domácí scéně, na setkání popovických důchodců.
Nezbývá než popřát, ať se jim daří a dál tančí pro radost!
Popovjan by rád rozšířil svou členskou základnu. Hledá nové tanečníky a tanečnice. Baví vás tancování? Přijďte!
10
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Myslivci o víkendu slavili i pracovali
O víkendu 21. a 22. září bylo velmi pěkné počasí,
které umocnilo slavnostní pokřtění odlitku Sv. Huberta i průběh všestranných zkoušek ohařů na rybnících. Je však nutné uvést vše po pořádku, jak a co
se událo. Týden před těmito událostmi myslivci posekli celé okolí chaty i přilehlou louku, o kterou se
starají po celý rok. Vše bylo uklizeno a nachystáno
na instalaci a křest kovového odlitku Sv. Huberta,
který myslivcům věnovala společnost Přesné odlitky
Popovice. Nechyběla ani kytka u kříže, uvitá z krásně
rozkvetlých žlutých topinambur, symbol nastalého
podzimu.V sobotním odpoledni se sešli myslivci se
svými rodinnými příslušníky ke slavnostnímu aktu
křtu uměleckého díla mistrů slévačů z již zmíněné
firmy. Po krátkém úvodu a seznámení přítomných
s životem Sv. Huberta, patrona všech lovců a myslivců, provedl předseda mysliveckého spolku pokřtění
díla dubovou ratolestí smáčenou ve vodě z nedávno
vybudované studny u chaty. Při křtu pronesl následující prosbu: „Svatý Huberte, dopřej nám množství
zvěře v naší honitbě a dopřej nám potřebné štěstí při
lovu. Nás opatruj před všelikým nebezpečenstvím. Za to Ti
děkují myslivci z mysliveckého spolku Bukovina v Popovicích.“ Odlitek byl nainstalován na čelní stěnu pod paroží jelena a tvoří tak
pěknou dominantu chaty. Při konzumaci připraveného občerstvení, přátelské debatě a vzpomínání na staré
časy i probrání současného dění nejen ve spolku, uběhlo sobotní odpoledne velmi rychle a jen neradi jsme
se loučili. Museli jsme si však již určit
hodinu srazu na nedělní ráno a rozdělit úkoly při zajištění a organizaci
zkoušek ohařů. Již v sobotu ráno byly
slavnostně za zvuku borlice zahájeny
všestranné zkoušky ohařů. Zahájení
se uskutečnilo v prostorách lázní Smrďavka a následně se účastníci zkoušek
přesunuli do lesních porostů v honitbě
MS Kasivec Slavkov, kde byly zkoušeni
psi z práce v lese. Zde museli prokázat
svoji zdatnost v přinášení lišky přes
překážku, dohledání střelené spárkaté
i srstnaté zvěře a dalších disciplínách
určených zkušebním řádem. V neděli
pak se jednotlivé skupiny psů střídali při plnění disciplín při práci na vodě
v Popovicích a při práci v poli v Boršicích. Na všechno dohlíželi delegovaní
rozhodčí v čele s vrchním rozhodčím
p. Alešem Suchánkem z Přerova. Každá disciplína je rozhodčími známkována a při zakončení zkoušek v pozdním
nedělním odpolední, opět při troubení
mysliveckých fanfár, vyhlásili výsledky
a organizátoři vítězům předali ocenění
v podobě pohárů a věcných cen. Tyto
všestranné zkoušky byly generálkou
na připravovaný memoriál Karla Podhajského, který se bude v těchto honitbách konat na počátku října 2020.

Vrchní rozhodčí při hodnocení průběhu zkoušek vyslovil poděkování
všem myslivcům, kteří se na jejich
přípravě a průběhu podíleli, velmi
pochvalně se vyjádřil k prostředí,
kde se zkoušky konaly a vyzvedl
přátelskou atmosféru s níž se zde
setkal. Vyslovil přesvědčení, že místa, vybraná pro konání nejvyšších
zkoušek ohařů, Memoriál Karla
Podhajského, který jak je uvedeno
výše, se bude v příštím roce konat
i u nás, jsou velmi pěkná a splňují požadavky na konání prestižní
mezinárodní kynologické akce. Pro
nás je to velká výzva, budeme se
snažit co nejlépe uspět a přispět
k propagaci Popovic v roce oslav
výročí jejich založení. Děkuji všem
členům MS Bukovina za přípravu
a zdárný průběh tohoto víkendu. Majitelům společnosti Přesné odlitky děkuji za darované dílo.

Fr. Bajaja
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Všem občanům, kteří v průběhu měsíců červenec - září 2019 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Junaštíková Marie 
Tomala Lubomír
Koníček Stanislav

244
268
295

70 let
Ondračka Petr
Brabec Jaroslav
Vlčnovská Libuše
Melichárková Marie

361
230
291
140

75 let
Paška Alois

249

80 let
Nedělová Božena
Vlachynská Marie

226
147

85 let
Kolková Emílie

166

87 let
Tichoňová Emílie
Štajnochová Vlasta
Rybníkářová Marie
Šnajdarová Anna

294
98
364
307

Rozloučili jsme se
Marie Lagová
Kristina Bičanová
Vladislav Tichoň
Josef Štěrba
Rosalie Malinová
Josef Laga

83 let
87 let
63 let
84 let
90 let
84 let

V případě, že si nepřejete být zveřejněni
v naší společenské kronice, oznamte to,
prosím, sociální komisi nejpozději do 30.
listopadu 2019.

Fotbalové soustředění žáků TJ Popovice

Ve dnech 19. - 21. 8. 2019 se 12 dětí a 3 dospělí zúčastnili
fotbalového soustředění v areálu penzionu Boďa v Horním
Němčí. Během tří dnů se naši žáci zdokonalovali ve fotbalových dovednostech a rozvoji týmového ducha. Ve volném
čase jsme hráli golf, stolní tenis, plavali v bazénu, opékali
špekáčky a relaxovali ve vířivce. Počasí vyšlo skvěle, nikdo

se nezranil a všichni se v pořádku vrátili domů s mnoha novými zážitky a zkušenostmi. Celý pobyt byl hrazen z grantu
MŠMT Můj klub. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci
i průběhu soustředění, a věřím, že si v penzionu Boďa zasportujeme i příští rok.

Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice

Odehrané zápasy a rozpis utkání
Muži
11.8.
18.8.
25.8.
1.9.		
7.9.		
15.9.
22.9.
29.9.
5.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Částkov - Popovice
Popovice - Uh. Ostroh B
Boršice u Bl. - Popovice
Popovice - Hluk B
Dolní Němčí B - Popovice
Popovice - Mistřice
Popovice - Hradčovice
Horní Němčí - Popovice
Ostr. Lhota - Popovice
Popovice - Částkov
Uh. Ostroh B - Popovice
Popovice - Ostr. Lhota

3:2
5:0
4:3
1:2
1:4
2:1
3:1
1:0

Žáci
25.8.
1.9.		
8.9.		
10.9.
15.9.
22.9.
29.9.

Dolní Němčí B - Popovice 3 : 0
Popovice - Suchá Loz
9:1
Uh. Ostroh - Popovice	 5 : 0
Popovice - Březová	
2:1
Popovice - Bojkovice B
2:2
Popovice - Hradčovice
1:6
Havřice - Popovice	
3:1

8.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Popovice - O. N. Ves
Vlčnov - Popovice
Popovice - Rudice
Záhorovice - Popovice

Ročník 15, číslo 3 - Vydává Obecní úřad Popovice

