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Zveme Vás
Sobota 24. září
Předhodová zábava
tradičně s oblíbenou kapelou ZZ Bar
KD Popovice, od 20 hodin
1. - 2. října
Slovácké hody s právem
více na str. 8
Neděle 9. října
Senior klub
KD, od 15 hod.
Pátek 28. října
Setkání u hrušky a Dračí slet
Tradiční setkání popovjanů na Miloníně
u táboráku. Současně se za příznivých
povětrnostních podmínek uskuteční
Dračí slet s hromadným startem
a odměnami pro účastníky.
Milonín, od 15 hod.

19. září 2022

Starostuv úvodník

Vážení spoluobčané,
čtyřleté funkční období obecního
zastupitelstva končí a před námi jsou
komunální volby, ze kterých vzejdou
zastupitelé noví či staronoví a povedou
místní samosprávu zase dál. Dovolte
mně, abych vám jménem všech současných představitelů a pracovníků obce
poděkoval za vaši součinnost, za vaši aktivní účast na dění v naší obci, a především za důvěru, kterou jste nám během
těchto čtyř let projevovali. Vaše podpora

a vstřícnost, ale určitě i užitečná a zdravá
kritika, nám pomáhaly práci lépe zvládat
a přinášely pocit, že to skutečně má smysl. Přeji proto všem, kteří po volbách dostanou mandát k vedení obce, aby měli
vedle sebe stále angažované a dobře
fungující spolky a obětavé spoluobčany,
kteří si nebudou připadat hloupě, když
obci a zdejšímu společenství věnují trochu svého času a úsilí.

Martin Slováček, starosta obce

Po čtyřech letech povedou
chasu opět dvojí stárci!

Sobota 12. listopadu
Setkání popovických důchodců
KD, od 16 hodin
Čtvrtek 17. listopadu
Odpoledne pro ženy
Klub žen zve na tradiční odpoledne
„nejen“ pro ženy s bohatým programem
a občerstvením. KD, od 15 hodin
Sobota 26. listopadu
Kateřinská zábava
K tanci a poslechu hraje MADUSONG,
prodej mysliveckých specialit, bohatá
zvěřinová a věcná tombola.
Prodej mysliveckých specialit v sobotu
od 12:00 do 16:00 hodin, dále pak
od 20:00 na taneční zábavě. Těší se
na Vás Myslivecký spolek Bukovina.
KD, od 20 hodin
Neděle 4. prosince
Senior klub
KD, od 15 hod.
Neděle 4. prosince
Mikulášský karneval
KD, od 15 hod.
Pondělí 5. prosince
Mikulášská nadílka

S končícími prázdninami a začínajícím novým školním rokem nastávají také
pilné přípravy na naše slovácké hody. A že budou s právem - a to dokonce
s mladším i starším právem! - za to patří velký dík letošním stárkům a jejich rodičům. A že to budou hody s velkým H, za to vděčíme nadšení nejstarších členů
chasy a zájmu mladých popovjanů o tuto tradici. Letošní hodová chasa totiž čítá
21 párů!, které se na zkouškách snaží co nejlíp nacvičit hodové pásmo, aby ho
pro radost všech návštěvníků předvedly na hodové zábavě a také při předtančení před obecním úřadem.
Starší stárci Petr Šácha a Alžběta Lyková, mladší stárci Jiří Slováček a Natálie
Lyková a popovská chasa Vás srdečně zvou na Slovácké hody s právem, které se
konají o víkendu 1. a 2. října.
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Termíny svozu
odpadů
svoz popelnic:
12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
svoz plastů:
12. 10., 9. 11., 7. 12.
svoz papíru:
16. 11.

Otevírací doba
Amfíku Bukovina
od 1. 9. do 31.10. 2022
Restaurace

pondělí až čtvrtek: zavřeno
pátek: 15.00 - 19.00 hod.
sobota, neděle: 13.00 - 19.00 hod.

Areál

denně: 8.00 - 20:00 hod.

od 1. 11. 2022
Restaurace

pondělí až pátek: zavřeno
sobota, neděle: 13.00 - 17.00 hod.

Areál

denně: 9.00 - 18:00 hod.

Zdravotní
středisko
Popovice
Ordinace
MUDr. Jozef Csipák
telefon: 606 506 499
ordinační doba:
Úterý 14:30 - 15:30 hod.
Středa 13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 14:30 - 15:30 hod.
pouze na objednání

Provozní doba
Místní knihovny
každý čtvrtek
od 16 do 18 hod.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce a to ve středu 7. září 2022 na obecním úřadě. Současně to bylo poslední
zasedání před komunálními volbami ve stávajícím složení zastupitelů. Ustavující zasedání nového zastupitelstva by se mělo uskutečnit přibližně v polovině října. Na zasedání byly projednány tyto záležitosti:
Bod č. 1: Věcné břemeno – kabel NN, ZTV Havaly
V souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku p. č. 1732 zadala EG.D
a.s. zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Popovice, Šácha, kabel NN“.
Jedná se o uložení kabelu NN v komunikaci na pozemku p. č. 5031 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště v délce 32 m. Uložení proběhne technologií protlaku pod
komunikací. Současně byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 5031, který je ve vlastnictví Obce Popovice.
Předmětem smlouvy je sjednání závazku nejpozději do 12 měsíců po dokončení
stavby uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení NN v délce 32 m, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na uvedeném pozemku, provádět její obnovu, výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně jako časově neomezené, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
7 700 Kč. Zastupitelé uzavření smlouvy schválili.
Bod č. 2: Výjimka z počtu žáků v ZŠ a MŠ Popovice
Ve školním roce 2022/2023 bude výuka v MŠ Popovice organizována do dvou oddělení/tříd. Celkem je ve školce zapsáno 40 dětí (fyzicky 38, z toho 2 do tří let, které se počítají za dva). Dopolední provoz probíhá ve dvou třídách v počtech 24 a 14
dětí, odpoledne pak v jedné sloučené třídě v počtu 28 dětí. Dle ustanovení § 2 odst.
2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se třída mateřské školy naplňuje
do počtu 24 dětí. Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel školy
povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu +4 děti za předpokladu, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
V ZŠ Popovice je výuka organizována do dvou tříd. Do I. třídy (1. + 2. ročník) je
zapsáno 10 žáků, ve II. třídě (3. a 4. ročník) je 7 žáků, tj. v průměru 8,5 žáka na jednu třídu. V prvostupňových školách se dvěma třídami je vyhláškou MŠMT stanoven
nejnižší průměrný počet 12 žáků na jednu třídu. Pro výuku s počty žáků ve třídách
pod touto hranicí je nutný souhlas zřizovatele.Takto nastavená organizace nebude
vyžadovat dofinancování mzdových prostředků z rozpočtu obce. A to i díky novele
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., na základě které ředitelka školy jmenovala dvě své zástupkyně pro ZŠ a MŠ, kterým je snížen rozsah přímé pedagogické činnosti. Zastupitelstvo obce žádosti ředitelky Základní a Mateřské školy vyhovělo a povolilo pro
školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole a výjimku
z nejnižšího počtu žáků v základní škole.
Bod č. 3: Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelé projednali a schválili žádost organizace Charita Uherské Hradiště o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dofinancování programu na podporu terénních
služeb ve výši 8.500,- Kč. Tato organizace poskytuje služby týkající se zejména domácí zdravotní péče také občanům naší obce.
Bod č. 4: Změna rozpočtu obce pro rok 2022
Starosta obce seznámil zastupitele s následujícími Rozpočtovými opatřeními:
Rozpočtové opatření č. 4, které se týká přijaté dotace na VPP z Úřadu práce, dále
Rozpočtové opatření č. 5 zohledňující kompenzační bonus v souvislosti s pandemií
Covid-19, vklad na účet a úroky u Reiffeisen bank a rozpočtové opatření č. 6 týkající
se zejména zvýšení daňových příjmů, příjmu z pronájmu KD, úroků a dotací na volby
a na VPP.
Následně pak předložil ke schválení změnu rozpočtu č. 7, kdy byly do rozpočtu
zaneseny výdaje na výsadbu svahu v areálu Amfíku a příspěvek na Charitu. Zastupitelé vzali Rozpočtová opatření č. 4,5 a 6 na vědomí a schválili Změnu rozpočtu č. 7.
Rozpočet 2022 po schválení výše uvedených změn:
Celkové příjmy po změně č. 7 17 893 100,- Kč
Celkové výdaje po změně č. 7 34 390 000,-Kč
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Volby do zastupitelstev obcí 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září
a v sobotu 24. září 2022. Volební místnosti ve všech obcích a městech ČR budou otevřeny v době:

pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. 9. od 8.00 do 14.00 hodin

Kdo má právo volit?

Výňatek ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí .
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce
za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu. Právo volit má také státní občan jiného státu,
který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18
let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zásady hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží
od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící
nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky,
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to do přenosné volební schránky. S voličem,
který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Způsob hlasování

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Tedy v případě naší
obce pouze 9 kandidátů. Pro tyto volby obdržíte pouze

jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny dvě
kandidujících strany do zastupitelstva obce.
Volič může volit několikerým způsobem:
1. Volit celou volební stranu: na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební
stranu. Takto může volič volit pouze jednu volební stranu.
2. Volit jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran: na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu a zároveň označí v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích (stranách). Tímto způsobem dává volič
svůj hlas přednostně jednotlivě označeným kandidátům
a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik
jich zbývá do počtu členů zastupitelstva, tj. 9. V tomto
případě se již neoznačují kandidáti z již označené strany. Pokud tak volič učiní, k těmto přednostním hlasům
se nepřihlíží.
3. Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran:
na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců (straně). Takto může volič
označit nejvýše 9 kandidátů.
Pak opět následuje standardní postup. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou
obdržel od okrskové volební komise a tuto vhodí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise hlasování
neumožní.

Posuzování hlasovacích lístků

Hlas voliče je neplatný,
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební
stranu, ani žádného kandidáta,
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební
stranu,
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před
jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno
členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát
se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností
okrsková volební komise.

Informace o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. Při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží.
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Kandidáti do zastupitelstva obce Popovice
K volbám do zastupitelstva obce Popovice byly zaregistrovány dvě kandidátní listiny. Nezávislým kandidátům obce Popovice los přisoudil číslo 1, Sdružení nezávislých kandidátů obce
Popovice má dvojku. Podobně jako v roce 2018, i nyní se uchazeči o posty zastupitelů seřadili vedle sebe, tentokrát do dvou
plných kandidátek, a hodlají navázat na práci současných zastupitelů. Z těch se nakonec rozhodli pokračovat všichni, dalších devět tváří na kandidátkách je zcela nových. Jejich vize
je v zásadě společná: aktivně přispět svými znalostmi a zkušenostmi ke všestrannému rozvoji Popovic. Že toto obecné prohlášení nebude znamenat jen čtyři roky neurčitého potácení,
naznačuje současný plán rozvoje obce na období 2019–2026,
nad kterým panuje široká shoda napříč oběma kandidátkami.

Během uplynulých čtyř let se vedle jiného podařilo dokončit
projektovou přípravu k řadě investičních záměrů, na dalších
se usilovně pracuje a zcela nové podněty nepochybně přibudou. V tomto směru je výchozí situace pro nové zastupitelstvo
příznivá. Celkový finanční rámec akcí připravených k realizaci
však už teď přesahuje možnosti obecního rozpočtu a bude
docela složité z připravených akcí vybírat tak, aby nebylo
ohroženo běžné financování a rozpočtová odpovědnost obce.
Všech osmnáct kandidátů je odhodláno se nejenom tohoto,
ale i řady dalších úkolů zastupitele zodpovědně zhostit a pokračovat v rozdělané práci. Účastí u voleb máte možnost spolurozhodnout o tom, kdo dostane na další čtyři roky mandát
spravovat, vést a rozvíjet Popovice. Tak ji využijte!

Nezávislí kandidáti obce Popovice
Roman
Mikulčík

1

Mgr. Lenka
Falešníková

4

Jaromír
Škrášek

7

55 let, servisní
technik
Pracuji v autoservisu jako technik
a jsem také
předsedou ZO ČZS
Popovice. K mým
koníčkům patří vinařství a rekreační
sporty hlavně cyklistika.

4

2

Mgr. Petr
Kočíř

5

Pavel Šácha

8

(rozená Šimková),
36 let, zdravotní
sestra
Pracuji jako zdravotní sestra na oddělení anestezie.
Jsem vdaná a mám
2 malé děti. Volný čas ráda věnuji knihám
a rodině. Mojí prioritou jsou hlavně děti,
proto bych pro ně ráda zmodernizovala
dětská hřiště v obci.

53 let, učitelka ZŠ
V Popovicích žiji
s rodinou již pětadvacet let. Od roku
2008 učím v místní
základní škole.
Poslední čtyři roky
působím v sociálně zdravotní komisi.

43 let, stavební
dělník
Pracuji jako stavební mistr. Jsem
svobodný. Mezi
mé koníčky patří
cyklistika, včelařství
a výroba vína.

Magda
Baťková

46 let, učitel ZŠ
Jsem učitelem
dějepisu, zeměpisu
a školním metodikem prevence
na základní škole
v Uh. Hradišti.
Od roku 2016 trénuji žáky TJ Popovice.
Chtěl bych přispět k zajištění sportovního vyžití v obci a zachování kulturních
památek.
41 let, osoba
samostatně
výdělečně činná
Jsem rodilý Popovjan a vážím si
místních podmínek
k životu. Kromě
rodiny se rád věnuji
i sportu. Pracuji na různých projektech
v obchodu přes internet.

Tomáš
Malina

3

Ivana
Ležáková

6

Bronislav Švec

9

44 let, technický
údržbář
Pracuji jako technický pracovník
obce od roku 2014.
Ve volném čase
se věnuji hlavně
hudbě a svým třem synům.

44 let, osoba
samostatně
výdělečně činná
Pocházím z Vysočiny a Popovice
mi jsou novým
domovem již 14 let.
S partnerem vychováváme naše tři dcery.
Mám ráda sport a pracuji jako fitness
trenérka.

50 let, živnostník
Pracuji jako stolař
a práce se dřevem
je také mým koníčkem. Další velkou
zálibou je vinařství.
Jsem dlouholetým
členem ČZS ZO
Popovice.
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Sdružení nezávislých kandidátů obce popovice
Bc. Marcela
Curran

2

5

36 let, technolog
Do Popovic jsem
se přistěhovala
za manželem před
devíti lety. Máme
tři děti, pracuji jako
technolog a pracovník vývoje v malé firmě v Březolupech.
Jsem hostem Mysliveckého sdružení Bukovina Popovice a členem TJ Sokol Podolí,
kde se věnuji hlavně kynologii.

Jitka
Nováková

52 let, provozní
ubytovacího
zařízení
Popovice se staly
mým domovem
před třiceti lety
a s manželem jsme
zde vychovaly dvě dcery. Téměř stejně
dlouhou dobu pracuji s dětmi v souboru
Popovjánek. Ráda bych dál přispívala
k tomu, aby byla naše obec živá a občané
v ní žijící spokojení a pospolití.

Libor Malina

Tomáš Lyko

8

Ing. Martin
Slováček

1

Mgr. Eva
Šilhavíková

4

7

45 let, starosta
Jsem současným
starostou Popovic,
a protože na uskutečnění všech
úkolů, které jsme si
na začátku předsevzali, čtyři roky nestačí, rozhodl jsem se
funkci pro nadcházející volební období
obhajovat.

49 let, zkušební
technik
Pracuji v letecké
firmě jako zkušební
technik. V Popovicích žiji od roku
2000. Jsem ženatý
a mám syna. Rád
jezdím na kole.

(roz. Andrýsková)
37 let, notářská
tajemnice
Pracuji jako notářská tajemnice,
aktuálně na rodičovské dovolené.
V Popovicích žiji od narození a ráda se
zapojím do rozvoje obce.

30 let,
zaměstnanec
státní správy
Pracuji jako referent
dohledu u Celní
správy a aktuálně také studuji
dálkově Ochranu
obyvatelstva na UTB. Jsem dlouholetým
členem sdružení SPOT Slunéčko. Popovice
jsou moje srdeční záležitost.

Jan Vlčnovský

3

František Vlk

6

Ing. Jiří
Omelka

9

25 let, referent
kvality
Jsem zaměstnán
v automobilovém
průmyslu. Rozhodl
jsem se kandidovat
i do dalšího volebního období, neboť
se chci i nadále aktivně podílet na správě
a rozvoji naší krásné obce.

60 let, živnostník
Pocházím ze
Lhotky u Hradčovic, v Popovicích
žiji přes pětatřicet
let. Mám jednoho
syna. Vyučil jsem
se v oboru zedník-obkladač a toto řemeslo vykonávám
doposud. Jsem členem ČZS a tanečního
kroužku Hopsák.

38 let, konstruktér
Pracují jako konstruktér v automobilovém průmyslu. Jsem ženatý,
mám tři děti. Rád
hraji fotbal, jezdím
na kole, běhám a rybařím.

Péče o památky i podpora výstavby jsou záměry obce
Památkám místního významu naše obec dlouhodobě věnuje
náležitou péči. Díky usilovné práci pana Zdeňka Kočíře st. má
obec kompletní plán péče o tyto drobné stavby, kterým se snaží řídit. Jedná se zejména o termíny revizí a plánovaných obnov
i řešení případných oprav těchto svědků naší minulosti. V nedávné době se potřebné péče dočkalo okolí kapličky P. M. Růžencové a celkovou obnovou prošel také Kříž Salvator. Někdy se může
zdát, že byl některý křížek či Boží muka opomenuta, jako v případě Poklony sv. Jana Nepomuckého na polní cestě do Hradčovic,
která je jedinou prohlášenou památkou na našem katastru. Ale
její obnova je plánovaná a bude řešena v součinnosti s památkovým úřadem. K její realizaci dojde po ukončení stavebních prací
a terénních úprav, které budou prováděny v souvislosti s rozšířením výstavby RD v prodloužení trati Havaly. Historie, ale i budoucnost jsou jedněmi z priorit zastupitelstva obce.
jn
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Kaleidoskop událostí

Zorganizování akce Pohádkový les vyžaduje spoustu příprav i hodně ochotných pomocníků. Dík patří Klubu žen i všem
ostatním, kteří i letos tuto krásnou a oblíbenou akci pro děti připravili.
foto: J. Bárová

Spoťáci uspořádali další putování za historií a památkami obce s názvem Ta popovská dědina, na které se vydalo více než
20 účastníků. Při procházce a povídání navštívili základní školu, kostel P. M. Růžencové, zastavili se u Horního kříže, Svatého
Jána, Salvátora i Kříže na Klincích. Příjemné odpoledne bylo ukončeno posezením ve sklepě ČZS.
foto: R. Dočekalová

Kromě koncertů a letního kina mohli příznivci kulturního
vyžití navštívit na Amfíku také představení Don Quijote de la
Ancha v režii Boleslava Polívky, které se uskutečnilo 5. srpna.
6

Dalším srpnovým kulturním počinem byl hojně navštívený
koncert Vlasty Rédla s kapelou. I přes zpočátku velmi nepříznivé počasí se akce velmi vydařila.
foto: J. Zavřel
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Kaleidoskop událostí

Členové mysliveckého sdružení nezahálí ani o prázdninách. Úklid v honitbě, stavba kazatelny, brigáda v Bukovině vyhlášená
obecním úřadem, pravidelné brigády na myslivecké chatě a v jejím okolí - to je jen malý výčet aktivit členů MS Bukovina,
které je bezesporu jednou z nejaktivnějších organizací v obci.
foto: Vl. Baťka

Na první školní den se většinou těší zejména ti nejmladší školáčci a pak taky rodiče. Přejeme všem školákům i školkáčkům
úspěšný start do nového školního roku, spoustu nových zážitků, poznatků a taky kamarádů. Rodičům přejeme pevné nervy a
spoustu radosti z úspěchů svých ratolestí.
foto: MŠ a ZŠ Popovice

Poslední srpnovou neděli tým popovických cyklistů svou
účastí podpořil 4. ročník akce Jedu na krev, kterou pořádá
transfuzní oddělení uherskohradišťské nemocnice.

V neděli 4. září se po letní pauze opět společně sešla skupinka našich seniorů, kteří se společně pobavili. Rádi by mezi
sebou přivítali i další seniory a seniorky. foto: L. Falešníková
7
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Pohádkový les opět úspěšný

Klub žen v Popovicích po delší odmlce uspořádal pro děti
,,Pohádkový les“, který byl sice ohrožen nepříznivou předpovědí počasí, ale nakonec se přece jen uskutečnil v plné parádě
v sobotu 4. června. Pohádkovými stanovišti prošlo 130 dětských návštěvníků, na které čekali Loupežníci, Čerti, Rumcajs
a Manka, Asterix a Obelix a mnoho dalších krásně ztvárněných pohádkových postaviček. Na stanovištích se plnily růz-

né zábavné úkoly a za splnění dostaly děti odměny ve formě
sladkostí nebo jiných drobných dárečků. Na konci této stezky bylo pro všechny připraveno občerstvení a skvělá zábava
v podobě skákacích hradů, kde mohly děti ještě zužitkovat
poslední zbytky energie. Klub žen mnohokrát děkuje každému, kdo se podílel na této akci a také všem našim sponzorům.
Těšíme se opět za rok.
Jana Bárová

Slovácké hody s právem
Sobota 1. října

13.30 hod. Odchod hodové chasy od kostela pro stárky za doprovodu DH Hradčovjanka.
trasa obchůzky: od kostela - za kostelem
- Podolská - Za Humny (za MŠ) - mladší
stárek - Podolská - mladší stárka - Podšupy
- Ul. 1. máje - Podolská - Za Humny - starší stárek - Podolská - starší stárka - Padělky - Díly - Klince - Havale - Dědina - OÚ
od 15 hod. Prodej burčáku u obecního
úřadu, hraje CM Pentla z Boršic
v cca 17:30 hod. Žádání o právo u starosty obce
19:30 hod.  Otevření KD, prodej vstupenek a místenek
20:00 hod.  Taneční hodová zábava s DH
Hradčovjanka a CM Pentla
21:00 hod.  Hodové pásmo „Čižmy
na hřebík“

Neděle 2. října

10:30 hod.  mše svatá za účasti hodové
chasy
13:30 hod. od Horního kříže obchůzka
hodové chasy s DH Hradčovjanka
trasa obchůzky: od Horního kříže - Klince
- Havale - Vinohradská - Dědina - za
kostelem - Podolská - Za Humny - Podšupy - ul. 1. máje - Padělky - Díly - Dědina
- Podolská
8

Tradičnímu „vození
berana“ odzvonilo?

I přesto, že je v naší
obci zřejmá snaha udržet tradice, od jedné
z nich jsme nuceni upustit. Krajská veterinární
správa rozeslala na obce,
kde je ještě stále živá hodová tradice vození berana, dopis s vyjádřením
k tomuto zvyku. Mimo
jiné v něm stojí: „...Krajská veterinární správa
upozorňuje, že v případě,
že je tento zvyk ve vašem
městě, městysu, obci dodržován, může být takové
jednání, za určitých okolnosti, posouzeno jako
týrání zvířat... KVSZ se
Vás tímto dopisem snaží
od využívání živého berana při tradiční hodové
zábavě odradit, protože
považujeme přítomnost
živého berana za nadbytečnou a v dnešní době
již neopodstatněnou....
KVSZ si uvědomuje, že
dodržování lidových tradic je potřebné a důležité, ale jsme toho názoru,
že dodržování těchto tradic nesmí být v rozporu
se zákonem. ...“ 
jn

Účast krojovaných Popovjanů na Slavnostech vína je
každoročně nejlepší pozvánkou na naše hody.

foto: J. Nováková

Palivové dřevo

Enormní zdražování plynu a elektřiny
v posledních měsících mimo jiné zvyšuje zájem o dřevo na topení, což je patrné i z množících se dotazů, zda je možné
objednat palivo z našich obecních lesů.
Stejně jako v minulých letech, budeme
i letos žádosti přijímat podle stejných
pravidel, tzn. v množství nejvýše 5 m3
dřeva na jednu domácnost. Z důvodu
nárustu ceny, kterou platíme za těžbu,
však navyšujeme prodejní cenu dřeva
(konkrétní částky najdete níže u jednotlivých sortimentů). Žádosti budou přijímány
pouze osobně (ne v zastoupení) na obecním úřadě, a to od 10. 10. 2022 do konce
kalendářního roku. Celkový objem těžby, který jsme schopni v jednom roce realizovat je cca 200 m3. V případě většího zájmu budou upřednostněni ti, kteří doposud
palivové dřevo z obecních lesů neodebírali. Těžba proběhne v předjaří roku 2023,
poté bude dřevo občanům postupně přidělováno k odběru. Dříví bude možné odebrat v podobě celých kmenů na odvozním místě v lese za cenu 1.000 Kč/m3 tvrdého dřeva a 700 Kč/m3 měkkého dřeva. Jinou variantou je dřevo připravené na odvoz, a to jako kmeny v délkách 2-4 m za cenu 1 100 Kč/m3 tvrdého dřeva a 800 Kč/
m3 měkkého dřeva, nebo jako polena v délkách 1 m za cenu 1 000 Kč/prm tvrdého
dřeva a 800 Kč/prm měkkého dřeva. Prostorový metr (prm) přepočítáváme na metry krychlové (m3) koeficientem 0,625 (8 prm = 5 m3). Doprava z lesa není zahrnuta
v ceně dřeva. Kompletní ceník najdete také na webových stránkách obce v menu
Služby > Palivové dřevo.
ms

Kompostéry

V rámci společného projektu „Kompostování v obcích východní Moravy IV“
bylo občanům v naší obci předáno do pětileté výpůjčky 50 nových kompostérů
o objemu 1050 litrů a 70 kompostérů o objemu 2000 litrů. Jejich pořízení z 85 %
pokryla dotace z fondů Evropské unie, spolufinancování z rozpočtu obce činilo
168.739,09 Kč. Podpora domácího kompostování má za cíl snížit celkové množství odpadu, které končí v popelnicích. Bioodpad totiž stále tvoří jeho značnou
část. Přitom ho jde tak skvěle využít. Od administrátora projektu jsme dodatečně
ke každému kompostéru ještě obdrželi stručnou brožuru „Jak na kompostování
jednoduše a prakticky“, ve které je řada užitečných informací. Pokud o brožurku
máte zájem, můžete si ji vyzvednout na obecním úřadě nebo na sběrném místě.

Novinky na mapovém serveru

Mapový server, který už znáte třeba z nahlížení do evidence hrobových míst, jsme
v základní aplikaci obohatili o nové mapové vrstvy. Nejenom pro milovníky historie
bude určitě zajímavé nahlédnout na císařské otisky stabilního katastru z roku 1827,
letecký snímek (ortofoto) z 50. let, nebo vojenskou topografickou mapu z roku 1952.
Jednotlivé vrstvy si teď navíc můžete na posuvníku prolínat stínovaným reliéfem 5G,
který byl vytvořen pomocí leteckého laserového skenování a docela věrně navozuje
plastický dojem překryvné mapy. Podklady pro mapový server jsme získali z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Přímý odkaz na mapový server
najdete na webových stránkách obce v menu Služby.
Na tento mapový server připravujeme umístit také aplikaci k evidenci svozů popelnic. Najdete ji pak pod přímým odkazem v menu Služby > Odpadové hospodářství.
Bude fungovat podobně jako evidence hrobových míst. Po výběru čísla popisného
v mapě se v identifikačním okně vedle mapy zobrazí registrační číslo nádoby patřící
ke zvolené nemovitosti a časové údaje o jejích svozech. Pokud je u čísla popisného
registrováno víc nádob, zobrazí se zde všechny. Data v aplikaci budeme aktualizovat
vždy po skončení kalendářního měsíce, jakmile je obdržíme od svozové firmy. Údaje
budete moci využít pro kontrolu provedených svozů a také si pomocí nich průběžně
počítat a sledovat aktuální výši poplatku. Musíte znát pouze objem vlastní nádoby
v litrech, který stačí vynásobit evidovaným počtem svozů a sazbou 0,75 Kč/l.
ms
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Srandohled
Pěkný deň přeju milí ludé, tož dneska ně
ten můj tlak zas jednú klepe na horní bránu,
jak su vytočená. Přečetla sem si to literární
dílko, keré pisatel - ředitel krajskéj veteriny
- nazvál „Vyjádření k tradici vození berana“. Tož pěkné... Jedno ministerstvo chce
dat hodové tradice na seznam památek
UNESCO a druhé jich chce zakázat. Že prý
tradica vozéní berana je už neopodstatněná. Tož nezbývá než ju zasej opodstatnit a
po obchůzce beranovi sťat hlavu. To by měl
provést stárek jedinú ranú svojí šavle, na
důkaz svojej sily a hodnosti svojí stárkovskej
funkce. Chasa si potem berana upéče a sní.
Problém možná bude v tem, že po obchůzce
bývá sťatý stárek a většina mladých beraní
maso do huby nedá. Tož tadyma asi cesta
nepovede. Snaha vození berana zakázat už
trvá delší dobu. Co všecko sme kvůli tomu,
aby sme dodrželi požadavky veteriny, moseli udělat.. Darmo mluvit! Domluvit berana
s papírama, najlepší tak aj s rodokmenem.
Najat a zaplatit dochtora, kerý beranovi dá
potřebnú dávku séra na zklidnění
a bude po ruce, kdyby potřeboval první
pomoc. Při obchůzce mět pověřenú osobu,
kerá bude schopná zjistit lesti je beran
v pohodě, netrpí stresem, nechutenstvím
lebo průjmama. Táto bude aj schopná dat
beranovi v případě potřeby umělé dýchání
zhuby do tlamy, lebo masáž srdce a v průběhu obchůzky mu pravidelně kontrolovat
tep, tlak a teplotu. Hneď ten rok, co sem
skončila na úřadě, sem byla pověřená úlohů
ošetřovatelky hodového berana, protože
sem měla největší zkušenosti s práců s dobytkem. Poslední dvoje hody sem po dědině
chodila jak drogový dýler - v krabičce na
brýle nosila střkačku s jehlú a obsahem na
uklidnění berana. V pozdějších odpoledních hodinách sem měla chuť to použit na
nekerého z členů rozjeté chasy. Co všecko
sa zažilo s takovým odchytem berana
lebo s jeho „umrtvéním“, to už dneska ani
nemožem nikde vykládat. Ale to eště nebyly
chytré telefony a ludé posedlí fotografováním, sociálníma síťama a stěžováním
si na všecko. To eště nad zdravým rozum
nevládly přehnaně zelené názory a požadavky. Podivme sa na ten problém z druhé
strany: Kolik lidí na slovácku trpí po takovéj
hodovej noci? A zastane se jich nekdo?!?!
Tož vám přeju ať si hodové oslavy užijete,
ať vás nebolí hlava ani nic jiného
a kdyby sme sa po volbách neviděli, tož vám
přeju pěkný zbytek života! Vaša Nováčka
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Zprávičky z naší školy a školičky
Mateřská škola

V novém školním roce je v MŠ zapsáno 38 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Ve třídě Žabiček jsou děti ve věku
od 2 do 4 let a ve třídě Veverek děti ve věku od 4 do 6 let. V letošním roce jsou ve třídě Žabiček skoro všichni nováčci, a proto
se první dny u některých neobešly bez slziček. Naopak se našlo i pár dětí, které radostně vběhly do třídy a užívaly si nových
hraček. Tak ať jim to vydrží po celou dobu. Ve třídě mladších
dětí se budeme snažit především o to, aby se dětem ve školce
líbilo, zvládly bez větších problémů odloučení od rodičů, budeme upevňovat sebeobsluhu, oblékání, stolování atd. U starších dětí se budeme zaměřovat na utváření pozitivních vztahů
mezi dětmi, vzájemnou ohleduplnost, ale i na rozvoj pohybových dovedností a logického myšlení. Vzhledem k tomu, že je

v této třídě 14 předškoláků bude vzdělávání více směřováno
i na všestrannou přípravu do školy. Přeji všem, dětem i učitelkám příjemný start do nového školního roku.
Perličky z prvních školkových dnů:
Chlapeček se ptá paní učitelky: „ Dojdeš k nám zítra na nehty? Máme růžové aj červené.“
Holčička říká paní učitelce: „ Já vím, že děti musí paní učitelce
ve školce vykat, ale my se známe, tak já nemusím, že?“
„Zavolej mamince ať si pro mě přijde.“ říká chlapeček. Paní
učitelka říká, že nemá číslo. „Ale máš, běž k sobě do kanceláře
a tam ho máš napsané.“
Chlapeček sedí na židličce ve třídě a klidně konstatuje: „ Zítra už sem nejdu, su tady z toho celý zpocený“.
M. Kučerová

Základní škola

Léto se překulilo jako voda a s prvním podzimním měsícem se
do lavic vrátili naši školáci. Letos k nim přibyli tři prvňáčci. V první
třídě se letos společně učí sedm druháčků a tři prvňáčci. Ve druhé třídě pak jsou čtyři třeťáci a tři čtvrťáci. Z důvodu nízkého počtu žáků letos naši školu opustila paní učitelka Tomčalová. Novinkou od letošního školního roku je to, že v naší škole nezvoní!
První školní den jsme se všichni přivítali v družině, poté se žáci
přesunuli do svých tříd. Prvňáčci se i s rodiči už ve své třídě podepsali do kroniky, pak společně s druháčky plnili úkoly. Všichni
byli moc šikovní! Třeťáci a čtvrťáci si pak s paní učitelkou povídali
o prázdninách.
V pátek pohoda v naší škole pokračovala. Žáci první třídy si
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společně procvičili matematiku, anglická slovíčka a druháčci prvňáčkům také četli. Dopoledne bylo nabité a my jsme tak
tak stihli doběhnout do mateřské školy na divadélko, které jsme
zhlédli spolu s dětmi ze školky. Třeťáci a čtvrťáci spolu s paní učitelkou probírali, co je v letošním školním roce čeká, byli na vycházce a hráli hry.
Od pondělí 5. září jsme se už všichni společně začali učit podle
rozvrhu. I letos nás čeká spousta zajímavých akcí a projektů, které naši výuku určitě zpestří.
Všem žákům a žákyním naší školy přejeme co nejlepší studijní
výsledky a rodičům přejeme pevné nervy a trpělivost při domácí
přípravě svých dětí.
Pedagogický sbor ZŠ

Popovské listy

Zájmové kroužky
školní družiny

Psík mývalovitý
v honitbě Popovice

Při školní družině budou i v letošním školním roce pracovat
výtvarné zájmové kroužky. Přihlášky obdržíte u p. vychovatelky ve školní družině. Veškeré dotazy vám také zodpoví na tel.
603 257 126. Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději
do 20. 9. 2022. Poté budeme moci rozdělit přihlášené do jednotlivých skupin kroužků a oznámit vám datum zahájení jejich
činnosti. Předběžně předpokládáme zahájení činnosti kroužků
v týdnu od 3. 10. 2022.

Keramika 1 (pro začátečníky)
Kroužek keramiky pro začátečníky je vhodný pro děti od 6
let. Děti seznámí s keramickou hlínou a naučí se z ní tvarovat,
barvit ji a osvojí si základní techniky a postupy pro práci s tímto přírodním materiálem.

Šikovné ručičky (výtvarný kroužek)
Ve výtvarném kroužku si děti vyzkoušejí práci s nejrůznějšími materiály. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce ve věku
od 6 do 10 let.

Keramika 2 a 3 (pro pokročilé)

Kurz keramiky je vhodný pro děti od 8 do 15 let. Na kurzu
děti pracují s keramickou hlínou, využívají techniky a postupy,
které již znají a učí se nové. Pracují na vlastních projektech.

Keramika pro dospělé
Kroužek je určen pro dospělé. Bude zaměřen na kreativní
modelování a tvarování z volné ruky, stavění z plátů a činností
bez použití hrnčířského kruhu. Je určen pro začátečníky i pokročilé. Pokročilí účastníci budou dostávat individuální úkoly
a mohou volně tvořit.

Keramika pro děti a rodiče
Tento kroužek je určen pro ty, kteří hledají společnou tvořivou aktivitu pro své děti a sebe. Tvůrčího procesu se účastní
malé děti ve věku 3 – 6 let spolu se svým rodičem.

Dnes bych vám v tomto článku rád představil dalšího netradičního obyvatele naší přírody jimž je Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) v minulosti také nazývaný Mývalovec
kuní, který se v Popovicích pravidelně vyskytuje již více než
20 let. I v letošním roce se jej podařilo zachytit na fotopasti
tentokrát v lokalitě Zadní sedlecké. Původní domovinou této
malé šelmy je Dálný východ na území východní Číny, Koreji,
Vietnamu a Japonska. Do České republiky se psík dostal z Polska nebo Slovenska, nejprve na území Moravy. První zmínka
o ulovení Psíka mývalovitého je zaznamenána u obce Osoblaha ležící téměř na hranici s Polskem. Další písemně dochovaný lov je z 8.12.1963 u Karlova, kde byl uloven samec vážící
přes 10 kg. Psík mývalovitý je všežravec, který se živí převážně
rostlinou potravou, bobulemi a hlízami rostlin. V menší míře
také loví drobné živočichy, žáby a mláďata ptáků, jako jsou
bažanti a koroptve, nepohrdnou ani vejci. Za oběť mu občas
padnou i mladí zajíci a králíci. U nás jako nepůvodní druh vyžadující regulaci může být loven v průběhu celého roku.

Vladislav Baťka, předseda MS Bukovina

Fotbalové soustředění žáků TJ Popovice
Ve dnech 19. - 21. srpna se 13 mladých hráčů TJ Popovice a 2 dospělí (trenéři Petr Kočíř a Florián Paška)
zúčastnili již čtvrtého ročníku fotbalového soustředění
v areálu penzionu Boďa v Horním Němčí. Během pobytu se současní i odcházející fotbalisti zdokonalovali ve fotbalových dovednostech a rozvoji týmového
ducha. Ve volném čase jsme opět hráli golf, plavali
v bazénu, opékali špekáčky, relaxovali ve vířivce a hráli
stolní fotbal. Počasí sice bylo proměnlivé, ale všechno
se zvládlo na výbornou. V neděli naši hráči a hráčka
své dovednosti zúročili v prvním mistrovském utkání s týmem Vnorov vítězstvím 2:1 (góly: Libor Malina
a David Kříž). Novými posilami týmu jsou Ondřej Bukvald, Viktor Bukvald, Tomáš Janků a Artem Alekseiev.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu
soustředění.  Mgr. Petr Kočíř - trenér žáků TJ Popovice
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců červenec - září 2022 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Jarmila Šestáková 3
Libor Andrýsek 224
Hana Píšťková 87
Antonín Vlk 66
70 let
Vladimíra Ondračková 361
Věra Červenáková 342
Antonín Nevařil 292
Marie Křiváková 50
Yveta Brázdová 61
Jiří Červenák 303
Marie Šimková 49

87 let
Ludmila Medková 296

75 let
Anna Vojtíšková 303
Marie Karasová 116
František Bajaja 197
Ludmila Šáchová 63
Josef Kaňovský 280

88 let
Emilie Kolková 166
90 let
Emilie Tichoňová 294
Marie Rybnikářová 364

80 let
Marie Červenková 247
Anna Zelinková 142

Rozloučili jsme se
Františka Brázdilíková 77 let
Božena Křapová 80 let

85 let
Jiřina Ševčíková 118

86 let
Narození
Marie Prajzová 133
Julie Handlová 280
Helena Šohajková 52
Viktorie Anna Menšíková 273
Marie Piskačová 2
V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to, prosím, obecnímu úřadu nebo členům sociální komise
nejpozději do 30. listopadu 2022.

Výsledky a rozpis
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dalších zápasů TJ Popovice

Muži
7. 8.
14. 8.
21.8.
28. 8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
28. 9.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.

Popovice - Březolupy
3:4
Vážany - Popovice
0:1
Popovice - Drslavice
0:6
Velehrad - Popovice
3:2
Popovice - Mistřice
1:1
Kostelany n. M. - Popovice 3 : 4
Popovice - Hluk B
Částkov - Popovice
Popovice - Hradčovice
Stříbrnice/Boršice - Popovice
Popovice - Uh. Ostroh B
Popovice - Mařatice
Sušice - Popovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vlčnov
Kostelany n. M.
FK Javořina		
Mor. Písek/Žeravice
Stříbrnice/Boršice
Popovice		
Ostrožská Lhota
Vnorovy		
Uh. Ostroh		
Polešovice/Ořechov
Nedakonice		
O. N. Ves		

48:0
37:2
14:6
6:1
5:24
4:29
13:4
13:6
2:5
1:6
2:23
1:40

12
12
9
6
6
6
3
3
0
0
0
0

Žáci
21.8.
28.8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
29. 10.

Popovice - Vnorovy
2:1
Vlčnov - Popovice
22 : 0
Popovice - Kostelany n. M. 0 : 5
Uh. Ostroh - Popovice
1:2
Popovice - Ostrožská Lhota
Mor. Písek - Popovice
Popovice - Nedakonice
Stříbrnice/Boršice - Popovice
Popovice - Polešovice/Ořechov
Popovice - O. N. Ves
FK Javořina - Popovice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kostelany n. M.
Vlčnov		
FK Javořina		
Mor. Písek/Žeravice
Popovice		
Ostrožská Lhota
Vnorovy 		
Stříbrnice/Boršice
Uh. Ostroh		
Polešovice/Ořechov
Nedakonice		
O. N. Ves		

37:2
44:0
14:2
6:1
4:29
12:2
13:6
3:23
2:5
1:6
2:23
1:40

12
9
9
6
6
3
3
3
0
0
0
0

Rychlá
jízda v obci
Začátek září je doba, kdy se děti
po prázdninách vrací do škol a školek, což je dobré připomenout také
řidičům aut. Při vítání školáků jsem
letos ocenil, že většina z nich, ne-li dokonce všichni, přišli do školy
pěšky a popřál jsem jim, aby to
tak vydrželo celý rok. Na což pan
farář trefně navázal, že od toho se
také říká „už chodím do školy“ a ne
„už jezdím do školy“. Ve snaze děti
rozhýbat, neochuzovat je o důležitou životní zkušenost, smysl pro
odpovědnost, samostatnost a dodržování pravidel, dokonce vznikla
výzva Pěšky do školy, která zmiňuje, že cesta do školy je příležitost
hýbat se, popovídat si, někoho
potkat nebo něco zažít. Aby to, co
děti potkají, nebyl nárazník auta,
a to co zažijí, nebyl strach z nezodpovědných řidičů, dodržujte
prosím dopravní předpisy a uberte
na rychlosti. Při jízdě v obci je i padesátka docela dost. Děkuji vám
za všechny školáky. A nejenom
za ně.
ms
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