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Zveme Vás
Sobota 30. dubna
Čarodějnická zábava
Klub žen Popovice Vás srdečně zve
na taneční zábavu se skupinou ZZ Bar.
Masky vítány, občerstvení zajištěno.
KD, od 20 hodin
Neděle 1. května
Senior klub
v případě příznivého počasí se
uskuteční na Amfíku, v případě deště
tradičně v přísálí KD,
upřesněno bude místním rozhlasem
nebo na webu obce
Neděle 8. května
Vystoupení ke Dni matek
Taneční soubor Popovjánek
KD, od 16 hodin
Sobota 14. května
Gastrofestival Cesta kolem světa
aneb ochutnej celosvětovou kuchyni
v jeden den na jednom místě!
Těšit se můžete na tradiční moravskou
i zahraniční kuchyni. Festival je určen
pro celou rodinu. Pořadatelem je
společnost Vše pro akci, Otrokovice
a agentura Event Time, Uh. Hradiště.
Amfík Bukovina, od 11 hodin
Sobota 21. května
XII. Popovický jarmark řemesel
Prodej a ukázky výroby tradičních
výrobků, vystoupení folklorních
souborů a skupin, program pro děti,
vyhlídkové jízdy vláčkem a kočárem,
zabíjačkové speciality, vinařský stan bohatá nabídka od místních vinařů
Amfík Bukovina, od 14 hodin
Sobota 4. června
Pohádkový les
Oblíbená akce je konečně zpět!
Pohádkové postavičky, kouzelné úkoly
a královské odměny pro děti i dospělé.
Nezapomeňte na batůžky.
Amfík Bukovina, start od 14:30 hodin
Neděle 5. června
Senior klub
KD, v 15 hodin

14. dubna 2022

Starostuv úvodník

Pokud se v obavě o vlastní duševní zdraví zprávám o válce na Ukrajině už raději vyhýbáte, předesílám, že další řádky úvodníku jsou trochu zaměřeny i na toto téma. Oficiálních informací z Ruska i Ukrajiny je poskrovnu, a když už se nějaké objeví, druhá
strana je zpravidla dementuje. V mediálním prostoru vládne chaos a je složité se v tom
nějak zorientovat. Dezinformacím a propagandě jsme v posledních letech vystavování čím dál víc a přirozeně se staly součástí i této války. Ovšem záběry z míst bojů, a především miliony uprchlíků, jsou neklamným důkazem toho, co za hrůzy se na Ukrajině
musí dít. Největším mementem ze všech těch kusých sdělení, které se k nám v souvislosti s válkou dostávají a které jsem zaznamenal, jsou pro mě však paradoxně záběry, kde není žádný mrtvý, nic nehoří, nikdo nestřílí. Jsou to obrázky z poklidných
ulic a sídlišť ruských měst, kde se reportéři pokouší o rozhovory s řadovými občany,
aby se dozvěděli jejich
názor na počínání Ruských vojsk na Ukrajině.
Díky vyhrocenému názorovému střetu máme
možnost vidět obyčejné
lidí, kteří jsou přímo konfrontováni s jinou realitou než tou, která je jim
předkládána Kremlem.
Vidíme tak nevěřícné či
nechápavé výrazy, v jiném případě rozhořčení
v duchu oficiální propagandy, nebo pouze mlčení z obav o vlastní bezpečnost. Na jednu stranu se nelze divit
– po několik generací prakticky žijí uzavřeni v informační bublině a možná už si ani
nechtějí přiznat jinou pravdu, protože by se jim zhroutil celý dosavadní svět. Nám
dříve narozeným to připomíná vlastní minulost, pro mladší ročníky bez žité zkušenosti sovětského područí je ale vidění světa zpoza ruských hranic překvapením. Právě
rudý člověk by pro všechny měl být odstrašujícím příkladem toho, čím se nakonec
staneme, když rezignujeme na vlastní odpovědnost a odevzdáme ji do rukou vůdce,
který za nás všechno zařídí, když se nezájem stane společenskou normou a mezi lží
a pravdou se přestane dělat rozdíl. Západ reaguje na válku zejména hospodářskými sankcemi vůči Rusku. Palčivou otázkou pro velkou část Evropy však zůstává její
velká závislost na ruských surovinových zdrojích. Hlasy volající po zpřetrhání hospodářských vazeb zaznívají z většiny států Evropy, protože principy, na kterých západní
země stojí, jsou v zásadním rozporu s chováním Ruska vůči Ukrajině. Zůstane pouze
u politických prohlášení nebo toho jsme opravdu schopni? To bude nejčastějším tématem vrcholných politickoekonomických diskuzí a jednání, které tentokrát budou
mimořádně zajímat i každého z nás, poněvadž zůstat v zimě bez topení a mrznout
nikdo nechce – zároveň si vydržovat kousek za humny nevyzpytatelný ruský režim
z peněz za suroviny však také ne. Trend zbavování se přílišné závislosti na energetických surovinách a větší příklon k lokálním zdrojům válka jistě urychlí. I tak je to však
záležitost dlouhodobá a akutní řešení současné situace bude určitě znamenat řadu
kompromisů. Byla by však chyba se jimi nechat ukonejšit. V důsledku totiž nepůjde
jenom o to, abychom měli na každé střeše fotovoltaické panely, doma krb nebo kamna na dřevo, v obci bioplynovou stanici a byli tak energeticky skoro nezávislí. Upevnil
by se tím zcela jistě také náš vztah k místu, kde žijeme, víc by nás zajímalo, jak se hospodaří na okolní půdě nebo v lesích. Místo vidiny vlastního krátkodobého prospěchu
bychom pak možná přemýšleli trochu komplexněji a snažili se vidět dál. Na venkově
kdysi tak samozřejmá věc. 
Martin Slováček
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Termíny svozu
odpadů
Popelnice
13. dubna, 27. dubna, 11. května,
25. května, 8. června, 22. června
Plasty
13. dubna, 11. května, 8. června
Papír
18. května

Poplatek za psa

Upozorňujeme majitele psů na povinnost uhradit poplatek za psa na rok 2022.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2022, jeho
výše činí 100 Kč za jednoho psa. Upřednostňujeme platbu převodem na účet
číslo 8627721/0100, variabilní symbol =
číslo popisné. V hotovosti nebo kartou
lze poplatek uhradit na obecním úřadě
v úřední dny pro veřejnost.

Dopravní
uzavírka

Od května do konce července bude
probíhat rekonstrukce vodovodu v ulici
Podolská a Za Humny. Investorem stavby
jsou Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,
zhotovitelem firma ARTESIA, s.r.o. Práce
budou zahájeny na křižovatce u rodinného domu č. 1, kde bude v otevřeném výkopu nejprve vybudována nová odbočka
na vodovodu a z ní následně položen tzv.
suchovod pro provizorní zásobování pitnou vodou pro rodinné domy dolů ke Kovárce. Následně se ve směru od Kovárky
nahoru začne do výkopu ukládat nové
potrubí a na něj přepojovat jednotlivé
přípojky. Výkop bude průběžně zasypáván. Po přepojení všech těchto domů
na nové potrubí proběhne jeho dezinfekce a zprovoznění, suchovod bude
demontován. Práce na tomto úseku by
měly trvat zhruba měsíc. V dalších dvou
měsících se bude podobným způsobem
postupovat v ulici Za Humny, pokládka nového potrubí zde začne od domu
č. 246 směrem dolů. V průběhu prací
bude docházet k částečným nebo úplným dopravním uzavírkám těchto ulic.
Respektujte prosím dopravní značení
a organizaci na staveništi. Aby se mohla
technika na staveništi pohybovat a pro
výkopové práce byl vytvořen dostatečný prostor, nebude také možné parkovat
na komunikaci, tak jak je (špatným) zvykem, ani v její těsné blízkosti. K odstavení
vozidel můžete využít parkoviště před
kulturním domem nebo zpevněné plochy z boku kulturního domu. Děkujeme
za pochopení a spolupráci. -ms2

Ze zasedání zastupitelstva obce
V prvním čtvrtletí roku 2022 se uskutečnilo jedno zasedání zastupitelstva obce, a to
16. února. Zastupitelé zde projednali tyto záležitosti:
Záměr na prodej části pozemků
K rukám starosty byla doručena žádost o odkup části pozemku p. č. 3745 označené
v GP 731-129/2021 novým parcelním číslem 3745/2 o výměře 28 m2 a části pozemku
p. č. 6099 označené v uvedeném GP novým parcelním číslem 6099/2 o výměře 62 m2.
Na pozemku p. č. 3745/2 je umístěna hospodářská stavba ve vlastnictví žadatele, pozemek p. č. 6099/2 žadatel dlouhodobě částečně užívá jako dvůr rodinného domu,
zbylá část je vytvořena prodloužením hranic garáže na pozemku p. č. st. 580 a vjezdové brány do dvora na pozemku p. č. st. 262/1. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
za kupní cenu 100 Kč/m2, s tím že správní poplatek pro vklad vlastnického práva hradí
kupující.
Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
a) Zastupitelé obce souhlasili s návrhem poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti Popovice na obnovu oplocení předzahrádky před budovou fary
v celkové délce cca 53 bm. Římskokatolická farnost Popovice doručila 7. 12. 2021 dopis s žádostí o poskytnutí příspěvku na obnovu oplocení fary. Předpokládané náklady
na tuto akci budou 120 tis. Kč. Zastupitelstvo na minulém zasedání projednání odložilo s žádostí o podrobnější popis záměru. Žadatel doplnil popis a jednoduchý náhled
technického řešení.
b) MUDr. Jozef Csipák přijal nabídku na provoz ordinace praktického lékaře v Popovicích s tím, že požaduje dotaci na nákup vlastního nezbytného technického vybavení, zejména počítačů a software. Zastupitelstvo s poskytnutím dotace ve výši 50 tis.
Kč souhlasí, ale s podmínkou, že součástí smlouvy o jejím poskytnutí bude závazek
příjemce k provozu této ordinace nejméně po dobu dvou let.
Záměr na výpůjčku nebytových prostor
V souvislosti s obnovením provozu ordinace praktického lékaře v obci je třeba uzavřít s MUDr. Csipákem Smlouvu o bezplatné výpůjčce nebytových prostor v přístavbě
kulturního domu o celkové výměře 58,25 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce
a zastupitelé uzavření smlouvy schválili.
Partnerství v projektu Moravských vinařských stezek
Obecně prospěšná společnost Partnerství, Údolní 33, Brno, zastoupená koordinátorem projektu Moravské vinařské stezky Ing. Martinem Fialou nás oslovila s nabídkou
účasti v tomto projektu. Moravské vinařské stezky jsou projektem sahajícím od Znojma až po Uherské Hradiště. Za 20 let existence se staly součástí turistické nabídky jižní
Moravy a jako takové mají přispívat k návštěvnosti obcí a rozvoji služeb. Partnerství
spočívá v placení příspěvku 5 tis. Kč ročně. Z příspěvků je hrazeno zejména značení
stezek, provoz webu a účtů na sociálních sítích, propagace regionu, vydávání tiskovin,
pořádání akcí pro veřejnost. Vinařské stezky se naší obce sice dotýkají pouze okrajově,
přesto mohou mít přínos ze zvýšené návštěvnosti, zejména pro Amfík Bukovina. Zastupitelstvo obce smlouvu o partnerství a spolupráci schválilo.
Změna rozpočtu obce pro rok 2022
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 1/2022. Změna na straně příjmů zohledňuje přeúčtování přiznané dotace na hřiště v Amfíku Bukovina z minulého roku a to
ve výši 1.711.900 Kč, kterou obec ještě neobdržela na účet.
Další zasedání uskutečněné ještě před vydáním tohoto zpravodaje se konalo 6. dubna. Toto jsou hlavní body z jeho programu:
Záměr na nabytí a prodej částí pozemků
Obci byla doručena žádost o odkup části pozemků p. č. 2/1, p. č. 2/13 a p. č. 5019/2,
vše ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, které jsou
ve vlastnictví Obce Popovice. Oddělované části jsou označeny jako nová parcela č. st.
649 o výměře 19 m2 a dále pak díly „a“, „b“, „c“, které dohromady vytváří novou parcelu
č. 2/15 o výměře 76 m2. Celková výměra oddělovaných částí tak činí 95 m2. Na oddělovaných částech pozemků je historicky umístěna část rodinného domu ve vlastnictví
žadatele a zahrada náležící k tomuto domu. Žadatel hodlá uvést skutečnost do souladu s evidencí v katastru nemovitostí. Obec Popovice má současně zájem zvýšit bezpečnost provozu a zlepšit rozhledové poměry na křižovatce, která sousedí s řešenou
lokalitou. Proto starosta obce při jednání se žadatelem vznesl požadavek na odkoupení části pozemku p. č. 468/2, zahrada, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel souhlasil s prodejem části pozemku, která je označena novým p. č. 468/4 o výměře 10 m2
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a započtením této plochy do výměry částí pozemků odkupovaných od Obce Popovice. Navrhovaná kupní cena je 100 Kč/m2.
Za výslednou výměru 85 m2 by byla celková kupní cena 8,5 tis.
Kč. Správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě strany společně rovným dílem. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem řešení souhlasí.
Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
a) Linka bezpečí, z.s., Praha, IČO 61383198 požádala dne 16.
3. 2022 o poskytnutí finančního příspěvku 7.500 Kč na provoz
dětské krizové linky
b) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., Klub RADOST, Prostějov, IČO 47922281, požádala dne 19. 3.
2022 o finanční dar na činnost spolku.
V obou případech přijali zastupitelé k těmto žádostem zamítavé usnesení.
Postoupení a započtení pohledávky
Pro zhotovení díla Rekonstrukce kanalizační stoky B6 v ulici
Nad Vinohrady byla vybrána společnost Stavební mechanizace
CZ, s.r.o., která dílo provedla prostřednictvím subdodavatele
GassRoad, spol. s r. o. za cenu 2 mil. Kč. Společnost GassRoad
do termínu splatnosti 21. 3. 2022 neobdržela od Stavební mechanizace CZ úhradu za provedené práce. Dílo bylo řádně dokončeno a obcí převzato spolu s fakturou ve výši 2.482.353,30 Kč
bez DPH se splatností 7. 4. 2022. Po dohodě všech tří stran zastupitelstvo souhlasí s vzájemným postoupením, převzetím
a započtením pohledávek a uzavřením třístranné smlouvy,

na základě které uhradí Obec Popovice částku 2 mil. Kč společnosti GassRoad a částku 482.353,30 plus celkovou výši DPH
509 954,19 Kč společnosti Stavební mechanizace CZ.
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Při projednávání podmínek pro podání žádosti o dotaci
na odkanalizován dolní části obce Krajský úřad shledal, že navržená řešení nejsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Zlínského kraje a je nutné podat žádost o změnu.
Zastupitelstvo obce tento požadavek schválilo.
Věcné břemeno na prodloužení plynovodní přípojky ZŠ
V souvislosti s připravovaným záměrem na rekonstrukci budovy ZŠ je navrženo prodloužení stávající plynovodní přípojky
o cca 1,5 m (SO 104). Důvodem je dodržení dostatečného odstupu základu nové budovy od kanalizace, která v tomto místě
vede. Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 5019/2 a p. č. st. 253
s distributorem plynu za jednorázovou úplatu 500 Kč.
Změna rozpočtu obce pro rok 2022
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změnu rozpočtu č. 2,
která zohledňuje na straně příjmů věcné břemeno E.GD a prodej části pozemků, na straně výdajů kanalizace B6 z loňského
roku, ve financování pak zřízení nového vkladového účtu u Raiffesenbank a převod částky 5 mil. Kč na tento účet.
Celkové příjmy po změně č. 2
17 438 700 Kč
Celkové výdaje po změně č. 2
34 276 000 Kč

Ordinace praktického lékaře v dubnu obnoví provoz
Takřka přesně po pěti letech se ordinace praktického lékaře
v Popovicích dočká obnovení svého provozu. Část své praxe
sem rozšíří MUDr. Jozef Csipák, který nyní působí ve Starém
Hrozenkově a v sousedních Míkovicích. Přesnou provozní
dobu nám pan doktor ještě nebyl schopný sdělit, předpokládá však, že v Popovicích bude ordinovat minimálně dvakrát
do týdne. Mimo to nadále zůstane na Hrozenkově i v Míkovicích. Aktuálně ještě probíhá povolovací proces ze strany
zdravotních pojišťoven a krajského úřadu. Doufáme, že pan

doktor vše potřebné vyřídí v nejbližších týdnech, a ještě
v dubnu by mohl ve zrekonstruovaných prostorách zdravotního střediska začít přijímat své stávající, a především nově
registrované pacienty. Na jejich počtu totiž bude záviset životaschopnost ordinace. Věřme proto, že hlasy, které volaly
po lepší dostupnosti lékařské péče v obci, byly míněny vážně,
že si pan doktor získá důvěru co největšího počtu místních
obyvatel, a že po nějakém čase bude možné konstatovat, že
veškeré úsilí nebylo vynaloženo zbytečně. 
-ms-

Potravinová sbírka

Dva měsíce po Štědrém dnu provedlo Rusko “speciální vojenskou operaci”
na území Ukrajiny. Asi jen velice málo z nás si dokázalo představit takovou realitu dnešní
doby, tak nedaleko nás. Války
jsou neustále, konflikty jakoby
byly jednou z podstat lidstva.
Myslím, že jsme ještě nepochopili, že naše síla je ve spojení,
respektu a soucitu. Z Ukrajiny
během měsíce uprchlo na 300
tisíc žen a mužů různého věku
a samozřejmě spousta dětí.
Nechci se zaměřovat na politiku, která je složitá a nerada
bych zabředávala do debat
o tom, kdo za co může. Na to
nemám ani zkušenosti, ani
znalosti, ani ambice. Co ale chci zmínit
je, že my - lidé, bychom v případě utrpení měli být nápomocní jeden druhému

bez rozdílu národnosti, jazyka, vyznání,
orientace, barvy pleti a kdo ví co ještě…

Proto chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili naši potravinové sbírky v prvním
týdnu války i těm, kteří jakýmkoliv pří-

spěvkem, myšlenkou nebo modlitbou
podpořili Ukrajinu a všechny oběti této
války. Díky vašim neskromným
darům se nasbíralo 555 kg potravin a 279 kg drogerie. V pátek
11.3. pro sbírku přijel moc milý
člověk z Potravinové banky Zlínského kraje. Vše bylo převezeno
do sběrného místa v Otrokovicích a odsud následně expedováno na Ukrajinu a k nově příchozím rodinám ubytovaným
v různých místech Zlínského
kraje. Sbírky jsou potřeba pořád, prozatím ale nemám v plánu organizovat další. Kdokoliv
může být zprostředkovatelem
dobré vůle. Tak tedy ještě jednou děkuji všem a přeju co nejvíce síly v pozitivním vidění světa, byť
se to chvílemi jeví beznadějné.

Petra Nováková
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Hospodaření s odpady

Na odpadové hospodářství jsme v roce 2021 vynaložili 1,031 milionu korun. Opět o něco víc než loni. Vzrostly ale také příjmy, zejména díky odměnám kolektivních správců a prodeji kovového šrotu
– v součtu s poplatky za popelnice celkem činily 747 tis. Kč. Rozdíl
284 tis. Kč, který jsme dopláceli z rozpočtu obce, tak byl v porovnání
s rokem 2020 ve výsledku nižší zhruba o 86 tis. Kč. Kromě obecného
zdražení služeb ze strany Rumpoldu stojí za zvýšením výdajů i nový
systém plateb za ukládání odpadu. Zatím sice nepatrně, ale je důležité to zmínit. Loni se z Popovic na skládku vyvezlo celkem 240 tun odpadu, tj. v průměru asi 233 kg na občana. Limit pro rok 2021, za který se platil nižší poplatek, byl 200 kg/os., tedy asi 206 tun za celou
obec. Za oněch 34 tun nad limit jsme pak namísto 500 Kč/t museli
zaplatit zvýšenou sazbu 800 Kč/t, což je asi 10 tisíc korun. Teď to ještě
není tak moc, ale každým rokem rozdíl mezi základním a zvýšeným
poplatkem poroste. Především z tohoto důvodu jsme loni vydali vyhlášku, která na novou odpadovou politiku reaguje a finančně motivuje ke snižování množství odpadu v popelnicích. Efekt nově zavedeného systému byl už při prvním letošním svozu popelnic patrný.
Nádob přistavených ke svozu znatelně ubylo a také z údajů za první
tři měsíce roku 2022 je vidět, že i co do hmotnosti se v meziročním
srovnání sváží zhruba o třetinu směsného odpadu méně. Pokud se
taková čísla podaří udržet po celý rok, neměli bychom mít problém
s dodržením letošního limitu 190 kg/os.

se mohli konečně dočkat snad koncem léta. Černé pytle, které mají
být součástí nového systému svozu odpadů nám svozová firma doposud nebyla schopná dodat. Podobně je to i s daty o svezených
nádobách, které mají být k dispozici na webových stránkách obce.
Dodavatel systému nám zatím nezprovoznil automatické zasílání dat
do našeho systému. Jakmile se tak stane, zobrazíme data na mapový
podklad obce, s obdobnou funkcionalitou jakov případě mapy hřbitova. 
-ms-

Jednotlivé údaje za všechny složky odpadu jsou znázorněny v grafech.
K dalšímu snížení množství bioodpadů v popelnicích by měly přispět už netrpělivě vyhlížené domácí kompostéry, kterých bychom
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Chovejte se „jako doma“
Milí Popovjané, snad se vám podařilo do nového roku vstoupit dobře, i přes to, že ty začátky jsou pro svět posledních pár let dost
náročné. Věřím, že se nenecháváte pohltit negativními zprávami o covidu, astronomických
cenách, válce i klimatické krizi a jste schopni
si stále najít malou radost téměř v každém
dnu. Není přece nic hezčího, než když v tomto
jarním čase jdete ráno na vlak, shlížíte z Popovic do údolí, ze kterého stoupají studené
mlhy a ty prozařuje slunce. Z jara je ostré až
musíte přivřít oči, slastně jako kocour na okně.
Snad to děláváte, zkuste, je to nejúčinnější

4

nabíječka pozitivní energie. No a v takovém
rozpoložení si vykračuju na vlak, usmívám se
na slunce, na vás a mám radost, jak se ráno
vyvedlo. Bohužel zpravidla ten dobrý pocit
končí příchodem na vlakovou zastávku. Nejde
si nevšimnout, jak máme tu naši obec zaneřáděnou. Hlavně tedy okolí zastávky. Jezdím
vlakem často a na ten binec si opravdu nejde
zvyknout. Svého času tam chodila uklízet naše
milá paní Tichoňová, za to jí patří srdečné díky.
Tak nějak vypadá vztah k místu kde žijeme.
Měli bychom ho opečovávat, starat se, aby
bylo v co nejlepší kondici, nezatěžovat ho zby-

tečně a spíše naopak, snažit se vytvářet harmonii mezi tím co potřebujeme my a co potřebuje krajina, náš domov. Protože domov není
jen ten dům, ve kterém žijeme, domov je půda
po které chodíme, místa, kde se zastavíme,
lidé, které potkáváme. Nejsme přece ještě tak
pohlcení spěchem, lhostejností a sebestředností, že jsme už zapomněli na čem doopravdy
záleží. Prosím, chovejme se k okolní krajině
a prostředí ve kterém žijeme jako k vlastnímu
obýváku. Děkuju za všechny, kterým na krajině, přírodě, společnosti a životě záleží.

Petra Nováková

Popovské listy

Zprávičky ze školky a školičky

Mateřská škola:
Co nás čeká do konce školního roku

Po dvou letech plných omezení spojených s onemocněním
COVID 19 se i naše školka vrací k normálnímu provozu. Předškoláci budou v průběhu dubna navštěvovat v Uherském
Hradišti v DDM výukový program, kde se budou učit základní pravidla silničního provozu. Pro navození velikonoční atmosféry pojedeme se základní školou na výukový program
Velikonoce do Hostětína, obce, která proslula realizací mnoha ekologických projektů. Velikonoční dílničky si uspořádáme i ve školce, kde si vyrobíme různé velikonoční dekorace.
Spolu s maminkami oslavíme ve školce jejich svátek, kde se
maminky mohou těšit na krátký program a malé občerstvení
vytvořené dětmi. Každoročně v květnu jezdíme také na školkový výlet. V červnu oslavíme Den dětí nejrůznějšími hrami,
soutěžemi a nebude chybět ani malé překvapení pro děti.
Dále připravujeme projektové dny zaměřené na enviromentální a polytechnickou výchovu. Na konci školního roku čeká
předškoláky pasování na školáky a tradiční spaní ve školce.
V průběhu roku se také děti mohou těšit na různé výukové
programy, divadla a spoustu jiných aktivit.

a také nasadily petrklíče do jarního truhlíku. Unavené děti
byly rády, že na ně čekala jejich postýlka a všechny do jednoho usnuly.
Bc. Markéta Kučerová

Základní škola

Žáci základní školy Popovice se rádi zúčastňují výtvarných
soutěží, naposled to byla výtvarná soutěž Požární ochrany
a soutěž vyhlášená ČZS s tématem Ovoce plné vitamínů. Přivítají také projektové dny, kterými se naši pedagogové snaží
ozvláštnit výuku. Mnohé z aktivit žáků naleznete ve Fotogalerii na webových stránkách školy. V měsíci dubnu proběhne
exkurze s environmentálním zaměřením do vzdělávacího

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy proběhne v termínu 9. - 12. 5.
2022. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let, v případě
volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší. Pokud není
naplněna kapacita k 1. září mohou být děti přijaty i v průběhu školního roku. Veškeré informace a formuláře naleznete
na webových stránkách školy.

Projektový den: Otevírání zahrady

Když se ve středu 23. března ráno sešly děti ve školce, byly
velmi překvapené, že jim do školky přišel dopis. Děti nejdříve
nevěděly, kdo jim dopis napsal a společně s paní učitelkou
zjistily, že jim přišel dopis od sluníčka. Sluníčko děti v dopise
prosilo, jestli by nakreslily nějaké jarní obrázky a vyzdobily si
s nimi třídu a tím přivítaly jaro. Děti kromě obrázků vyrobily
i velký klíč k otevření zahrady. Poté se přesunuly na zahradu, kde pomocí vyrobeného klíče, víly Evelíny a papírového
sluníčka zahradu po dlouhé zimě otevřely. Vzaly si hraběčky,
lopatky a metličky a pustily se do jarního úklidu. Sbíraly spadané větve, hrabaly pískoviště, uklidily domeček na hračky

a informačního střediska Centrum Veronica, které působí
v unikátním prostředí obce Hostětína. Velikonoční tradice
a zvyky jsou také součástí navazujícího projektu, nechybí
ani tradiční velikonoční dílničky a prodejní jarmark ve školní
družině. Jednou z nejdůležitějších akcí školy je zápis předškoláků do 1. ročníku základního vzdělávání, který proběhne 21. 4. od 13:30 hodin v budově školy. Všechny děti i jejich
rodiče srdečně zveme. Den Země oslavíme 22. 4. společnou
akcí Ukliďme Česko, děti a žáci se připojí tak jako loni s úklidem svého okolí v naší obci v rámci celorepublikově vyhlášené akce. Koncem měsíce dubna proběhnou rodičovské
schůzky a školní družina zakončí měsíc duben tradičním čarodějnickým rejem masek na Amfíku.  Mgr. I. E. Hendrychová
5
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Kaleidoskop událostí

Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila 8. ledna. Dík
patří všem koledníkům, vedoucím skupinek a všem dárcům
za rekordní výtěžek sbírky ve výši 44.021 Kč. Foto: Fr. Tureček

Pětihodinový maraton turnaje ve stolním tenise se odehrál
v pátek 4. února v sále kulturního domu. Zúčastnilo se ho
16 hráčů z řad žáků i dorostu. 
Foto: P. Kočíř

Fašanková obchůzka se uskutečnila 19. února a na pochod obcí se vydal rekordní počet masek. Nechyběla dobrá nálada, veselé písničky muzikantů z Popovské partyje, smažené koblihy a milosti a také nějaké to tekuté občerstvení.  foto: M. Šuranský

V neděli 20. února byli na obci slavnostně přivítáni noví občánci naší obce: Kateřina Synčáková, Eliška Brudná a Jan Macháček.
Dětem i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
foto: J. Nováková
6
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Kaleidoskop událostí

Pátý ročník Dětského plesu byl několikrát kvůli covidu přeložen, o to víc jsme se na něj těšili. Krásné šaty, půvabné slečny, elegantní mladí pánové, bohatá tombola i občerstvení a vše, co ke správnému plesu patří.
foto: M. Šuranský

Popovičtí zahrádkáři a vinaři po dvouleté pauze opět připravili oblíbenou Josefovskou výstavu vín. Týden před výstavou ohodnotili degustátoři celkem 280 vzorků vín. O týden později si tři stovky návštěvníků mohly dle vlastní chuti ohodnotit vystavená
vína a příjemně se pobavit. 
foto: Fr. Tureček

Na jarní vycházku s úklidem se 26. března vydalo asi 80 dobrovolníků, z toho téměř dvě třetiny dětí. Za nádherného počasí se
skupinky vydaly po 5 trasách, na kterých nasbíraly přibližně 600 kg odpadků. Za odměnu je čekalo na Amfíku malé občerstvení.

foto: J. Nováková
7
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Oprava kapličky

Po opravě havárie na odtokovém potrubí, která proběhla loni na podzim, přišla řada také na zušlechtění samotné kapličky P. M. Růžencové. Obnoveny byly
nátěry na fasádě, střešním oplechování i kovaných mřížích. V nejbližší době ještě
bude na kamennou zídku před kapličkou osazena dřevěná lavička a také provizorní plastové potrubí, kterým vyvěrá voda z pramene, nahradí vzhlednější kov.
Vše by mělo být hotovo ještě před Velikonocemi, než se sem třeba vydáte na Velký pátek před rozedněním. 
-ms-

Krojové inspirace
Pro všechny, kdo se zajímají
o historii vývoje lidového odívání,
o zručné výrobce krojových součástí
a o současnou podobu krojů našeho i sousedních regionů připravila
autorka Romana Habartová knihu
s názvem Krojové inspirace napříč
regiony s podtitulem Pocta rukodělným tvůrcům ze Slovácka, Valašska
a Hané. Jedná se o krásnou publikaci s velkým množstvím obrazového
materiálu, kde nechybí samozřejmě
ani kroj kunovský. Kniha je zhotovena ve dvou vydáních v krásné klasické vazbě za 600 Kč nebo v luxusní
brokátové vazbě za 850 Kč. Sehnat ji
můžete v obchůdku paní Jarky Matyášové v Uh. Brodě, Moravská 83 (Obchodní dům REAS) , případně se s ní
můžete domluvit na vyzvednutí knihy v Drslavicích (Tel: 608 003 796).

Zahrádkářské okénko

Konečně, po dvou letech odkladů, jsme mohli začít připravovat tradiční Josefovskou výstavu vín. Vzhledem k tomu, že
ke zmírňování proticovidových opatření docházelo postupně,
na finální přípravy výstavy nezbývalo tolik času, kolik
bychom potřebovali. Oslovit vinaře, sesbírat vzorky vín,
domluvit degustátory, sestavit komise, připravit katalog
a spoustu dalších „maličkostí“, které obnáší velká akce...
to vše probíhalo v tempu kvapíku. Ale podařilo se. Degustace proběhla v pátek 11. března v kulturním domě.
32 odborných degustátorů bylo rozděleno do 8 komisí,
které zhodnotily 280 vzorků, z toho 218 bílých a 62 červených vín. Mladá vína jsou velmi příjemná, aromatická
s trochou větší kyselinkou. Samotná výstava vín se všem
příznivcům místním i přespolním otevřela v sobotu 19.
března - přesně v den svátku sv. Josefa. Nesla se v duchu dobré
nálady, radosti ze setkání i příslibu brzkého příchodu jara. K úspěchu celé akce přispěla tradičně i cimbálová muzika Burčáci. Pokoštovat, posedět a pobavit se přišly tři stovky milovníků vína.
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A víno bylo i tématem další akce naší organizace. V pátek 1.
dubna jsme uspořádali zájezd na Salon vín do Valtic. V expozici
Salonu vín je aktuálně stovka vín z 52 vinařství z Moravy i Čech,
od malých vinařů, přes střední vinařství až po větší firmy. Ochutnat vína a společně se pobavit vyjelo 40 popovických zahrádkářů. Byla to příjemná odpočinková
i poznávací akce. Doufám, že každý si našel to svoje
nejlepší víno a má hezký zážitek z nádherného sklepení pod zámkem. Ale už je nutné se zase soustředit
na činnost naší organizace. V sobotu 9. dubna se uskutečnila výroční schůze ZO ČZS, kde se všichni členové
seznámili s činností i hospodařením spolku za uplynulé období a plánovali, jak by měl vypadat a o čem bude
rok 2022. Dobré jídlo, kulturní program i společná zábava ovšem také na tomto setkání nesměli chybět. Přeji nám
všem spoustu dalších pěkných setkání, hodně úspěchů na zahrádkách a hlavně pevné zdraví!

Roman Mikulčík, předseda ZO ČZS
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Myslivecké ohlédnutí
Kvůli Covidovým opatřením se až po takřka 3 letech, v neděli 6. března 2022,
uskutečnila výroční členská schůze Mysliveckého spolku Bukovina Popovice. Tak
jako vždy jsme pro tuto událost využili chatu spolku u Popovských rybníků. Kromě vyhodnocení činnosti za uplynulé tříleté období, shrnutí výsledků této činnosti a vyhotovení plánu
na letošní rok byla také
na programu volba
nového předsedy mysliveckého spolku Bukovina Popovice. Náš
dlouholetý předseda
František Bajaja již několik let zpět avizoval
svůj úmysl tuto funkci
již dále nevykonávat
a věnovat se spolkové
myslivosti bez zátěže
spojenou s touto funkcí. Na tomto místě je
potřeba připomenout,
že stál v čele jako předseda sdružení a následně spolku nepřetržitě takřka 30 let, v dobách neustálých
legislativních změn a také v proměnách společenských v nazírání na českou myslivost obecně. Za tuto dlouholetou, poctivou a neúnavnou práci mu právem patří
velký dík. Poděkování také patří jeho manželce Libuši Bajajové, která mu byla při
práci ve prospěch spolku oporou doma a zároveň se také podílela na organizaci
společenských akcí pořádaných naším spolkem. Oběma přejeme hlavně pevné
zdraví a spoustu elánu do dalších let. Do funkce nového předsedy MS Bukovina
Popovice byl zvolen Vladislav Baťka a do funkce místopředsedy Břetislav Havlíček
starší. Změny ve výboru MS se týkali pouze výše zmíněných dvou funkcí. Další volby, tentokrát celého výboru, se uskuteční v řádném termínu v příštím roce. Pro letošní rok jsme si jako hlavní mysliveckou akci pořádanou pro veřejnost předsevzali
uspořádání Kateřinské zábavy s tradičním prodejem mysliveckých specialit, a to jak
před zábavou samotnou tak i v jejím průběhu. Samozřejmostí bude bohatá zvěřinová a věcná tombola. Datum konání této akce je v sobotu 26. listopadu. Doufáme,
že nám to epidemiologická situace dovolí a budeme se těšit na vaši návštěvu.

S pozdravem Myslivosti zdar! Vladislav Baťka

Včelařské předjaří
Období od podzimu do jara je pro včely velmi náročné. Pro dobré přezimování
potřebují hlavně klid a žádné zásahy, které by je rušily a vyčerpávaly. Včely v tyto
měsíce nespí, ale jsou uskupeny v kulovitém chomáči, ve kterém si udržují potřebné teplo. Včelaři v tuto dobu nemají moc práce na včelíně, ale musí připravit vše
potřebné na příští sezonu, která začíná v dubnu. V tuto dobu je potřeba udělat
venkovní úpravy stromů a keřů v okolí včelínů, v dílně připravit a opravit součásti
úlů a dalšího příslušenství. V únoru jsme pořádali výroční členskou schůzi Českého
svazu včelařů, základní organizace Popovice a připravovali vzorky pro veterinární
vyšetření na přítomnost roztoče Varroa a moru včelího plodu. Také připravujeme
podklady pro objednání přípravků na ošetření včelstev pro tuto sezonu. Všichni
společně vyhlížíme jaro a těšíme se na práci ve včelíně a také na zahradách a políčkách. Plánujeme, co a kde vysadíme, abychom měli vlastní ovoce a zeleninu. Každý
z nás může udělat také něco pro včely a motýly, pro hmyz obecně. Na kousku zahrady vysejte letničky nebo trvalky, které budou v průběhu jara a léta krásně kvést.
Květiny potěší nejenom Vás, ale i včely. Je krásné pozorovat, jak poletují z květu
na květ. Žihadel se bát nemusíte, včely mají jiné starosti, zaútočí pouze tehdy, když
se budou cítit v ohrožení. Také prosíme o ohleduplnost při chemické ochraně postřiky. Používejte jenom předepsané koncentrace a pokuste se vybrat čas pro postřik v době, kdy včely nelétají. Není smutnější pohled než na otrávené a zničené
včely. Věřím, že to všichni děláme správně a podle návodů. Těšíme se na první jarní
květový med, který bude z ovocných stromů, pampelišek a jiných časně kvetoucích rostlin. Sklizeň předpokládáme v druhé polovině května. 
Karel Zelinka

Srandohled

Vitajte ludé, před pár dňama bylo jaro už
ve dveřách, ale zima mu ty dveřa zas přibúchla před nosem. Ale už sa to blíží a nás čeká
zasej „práca na zahrádkách“! Šak hospodští
už v nich vymetajú pavučiny a oprašujú
legátky! Už brzo sa ale dočkajú aj ti opravdoví
zahrádkáři a začne motyčkování, hraběčkování, vysazování a dalších milion radostí, keré
k životu na dědine patříja. Ludé sú víc venku,
víc sa potkávajú a o nejaké ty veselé historky
sa rádi podělíja. Totkaj sem vyslechla jednu
takovú „ze života“. To býl jeden strýc. Býval
v baráku skoro sám, lebo tetčin pobyt doma
sa řídil podle tažných ptáků. Enom co doletěly
první vlaštovky, tetka vytahla paty z baráku
a dom sa chodila enom vyspat. Na podzim,
dyž začínajú vlaštovky na drátech schůzovat
o odletu, tetčin pobyt doma sa prodlužuje.
Děcka už dávno vyrústly a vyletěly z hnízda.
Šak to znáte: máme vás rádi, ale nejvíc dyž
vás nevidíme! Enomže takové přetrhávání
pupeční šňúry je na dlúhé lokty a delej trvá
rodičom než děckám. Tož strýc rád, že može
k mladým sem tam zajít. Záminka sa dycky
nejaká našla, lebo každému sa hodí pomocná ruka. Jednú sa tak strýc zasej chystál
na brigádu. Vypravovál se jak na týdeň a né
na půl dňa, tož nestíhal. Mrknutím na hodiny
zjistíl, že na smluvený čas tam nebude, tož
to vzál šturmem. Vletél do montérek - měl
takové ty krtečkovské, s kapsú aj s laclem
- hodíl na sebe kabátisko, vercajk do tašky, hépl na kolo a frčál. Jak má ve zvyku,
na místě sa bez dlúhých řečí pustíl do práce.
Mladý mu býl při ruce, tož to pěkně odsýpalo. Ani si nezpomněli na hlad, žízeň ani jiné
potřeby. Už sa dokončovalo, dyž začal strýc
cítit, že by si potřebovál odskočit na malú.
Ale nerád odcházá od rozdělanéj práce, tož
to oddalovál, až už opravdu byl nejvyšší čas.
Strýc akorát doumýval inštrumenty, utřél si
ruky a popoběhl ke stromku na zahrádce,
že si konečně uleví. Uź to držál, jak sa říká,
enom silú vůle. Jaké bylo ale jeho překvapéní,
když šmátrá, šmátrá, ale furt né a né najít
poklopec! Eště dvakráť přejél rukama po břuchu a došél na to, že si ty montérky oblékl
obráceně - předkem na zadek! Jak sa mu to
podařilo, a že mu to nebylo divné už neřešíl.
Z teho leknutí sa mu aj přestalo chtět, tož
sedl na bicykl a jél dom. Mladí sa smáli eště
dlúho potom, co už býl strýc doma. Naštěstí
si do montérek nenavalíl, ale celá rodina sa
eště dlúho bavila tým, jak je možné si gatě
s laclem obléct obráceně a nepřijít na to! Tož
vám moji milí přeju samé pěkné chvilky a ať
máte dycky všecko na správném místě! Veselé
Velikonoce přeje Vaša Nováčka
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Jarní vycházka s úklidem

V sobotu 26. března bylo před obecním úřadem nezvykle živo. Krátce po poledni sem přicházeli lidé - mladí, starší,
děti i celé rodiny, kterým záleží na tom, jak to v naší obci vypadá. Sešlo se téměř osmdesát dobrovolníků, z toho víc než
polovina dětí, aby jsme za krásného počasí prošli po cestách,
pěšinách i mimo ně a vyčistili přírodu od odhozených
nebo i vyvezených odpadků.
Nasbíralo se přibližně 600 kg
odpadu. Nejvíc plastů, papírů, plechovek, ale také
pneumatiky. V rámci akce
Ukliďme Česko svolal úklidovou akci v naší obci soubor
Popovjánek poprvé v roce
2019. Pod heslem „Nejenom
tancováním živ je člověk“ by
rádi vedoucí souboru vedli
děti k lásce k přírodě, k její
ochraně a také k péči o svou
obec a její okolí. Ale historie „úklidů“ je v naší obci daleko starší. V roce 2011 na podnět Petry Novákové, studentky ekologie, byla uspořádána první společensko-ekologická expedice,
která hned v prvním ročníku zaznamenala velký úspěch, co
se týká množství nasbíraného odpadu. Za podpory obecního
úřadu i členů místních složek se v dalších letech opakovala.
Ovšem když půjdeme do historie naší obce ještě dál, dřívější
brigády spolků a různé „akce Z“ tuto myšlenku rozvíjeli dávno
před námi.
Historie Celorepublikové „Ukliďme Česko“
Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V roce 2012 vznikla webová a mobilní aplikace ZmapujTo (www.zmapujto.
cz), prostřednictvím které mohou občané informovat úřady
o černých skládkách a dalších problémech ve svých městech

a obcích. Nahlášených skládek však přibývalo, ale skoro žádné nemizely. Ukázalo se, že není v silách úřadů uklidit všechny
skládky a vyřešit každý nahlášený problém. Proto vznikl spolek, který uspořádal na jaře 2014 první ročník úklidové akce
s názvem Ukliďme Česko. Díky modernímu přístupu a po vzoru světového hnutí Let’s
do it! (Pojďme do toho!) se
podařilo oslovit a motivovat hned napoprvé desítky
tisíc lidí. Po dalších dvou
letech se zrodil nápad akci
Ukliďme Česko spojit s akcí
Českého svazu ochránců
přírody Ukliďme svět díky
čemuž se podařilo v roce
2016 oslovit a aktivně zapojit přes 86 000 dobrovolníků
a sebrat přes 1600 tun odpadu. Rok 2017: 2476 úklidů - 96 133 dobrovolníků,
rok 2018: 3295 úklidů - 134 854 dobrovolníků, rok 2019: 3895
úklidů 157 163 dobrovolníků, rok 2020 díky epidemiologické
situaci byla účast slabší, ale i přesto se do 737 úklidů zapojilo celkem 22 350 dobrovolníků. Do úklidů se zapojují stovky
škol, spolky, sdružení, hasiči, záchranáři, policisté, vodáci, turisti, sousedé, studenti, maminky, důchodci, celá města, obce
i mediálně známé tváře. Akce má především za cíl širokou
veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému
černých skládek a odpadu v přírodě. Ti, co jednou uklízeli, už
další nepořádek dělat nebudou!
I v Popovicích je zapojení dobrovolníků do této aktivity
stále větší. Nutno také říci, že rok od roku se odpadků objevuje méně. Snad je to díky větší osvětě a hlavně naší větší
odpovědnosti za stav přírody kolem nás. Kéž by tento trend
pokračoval i dál. Právě k tomu je potřeba vést a učit od mala.
A nezapomeňte: Příklady táhnou! -jn-

Popovjánek „po-covidový“
Nečekaně dlouhá doba vynucené nečinnosti si vybrala
svou daň i v našem souboru.
Během dvou let - od jara roku
2020 do konce roku 2021 ukončilo svou činnost 19 dětí.
Z tohoto počtu bylo pouze pět
dětí, které už odrostly věku členů dětského souboru. Bohužel
výrazně jsme neuspěli ani
ve snaze posílit souborovou
základnu novými členy. V roce
2020 se přihlásilo 9 dětí, loni
na podzim to byli pouze dva
nováčci. Tento trend se objevuje i u ostatních souborů a zájmových dětských skupin. A nejenom
u dětí. Žádný velký kulturní „boom“ se
po rozvolnění u nás nekonal a nekoná.
V pořadí 5. Dětský ples s původně plánovaným termínem leden 2021 musel
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být dvakrát odložen a nakonec se uskutečnil až letos 5. března. O to víc se děti,
rodiče i vedoucí souboru snažili, aby bylo
vše perfektně připraveno. Slavnostně vyzdobený sál přivítal nejen návštěvníky,
ale hlavně 30 nádherně vystrojených sle-

čen a mladíků, kteří zahájili ples
působivou polonézou. Bohatá
tombola, živá hudba a široká
nabídka občerstvení byly zárukou dobré zábavy. Ples se opravdu vydařil. Děkujeme rodičům
i všem sponzorům za podporu,
dary do tomboly i finanční příspěvky. Teď už děti čeká kolotoč
zkoušek a vystoupení. Představí
se v Bílovicích na Farmářských trzích, zatančí našim zahrádkářům
na výroční schůzi a pak už budeme na pátečních zkouškách i třídenním soustředění na „Mikulčáku“pilně trénovat na vystoupení
ke Dni matek, které se uskuteční 8. května
v našem kulturáku. Tak se přijďte podívat!
A kdyby jste to nestihli, tak vás budeme
čekat o 14 dní později na XII. Popovickém
jarmarku řemesel! -jn-

Popovské listy

Kronikář je důležitou osobností současnosti i minulosti obce
Kronika obce je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci
i poučení budoucím generacím. Pamětní
zápisy a knihy vedlo mnoho měst a městeček již před více staletími. Pokynem
hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835
však bylo uloženo, aby v každém městě a v každé obci s právem trhu v Čechách byla zavedena kronika v jazyce
německém nebo latinském. Po vzniku
Československé republiky uložil zákon
z r. 1920 samosprávným obcím založit
a vést pamětní knihu obecní čili kroniku,
k čemuž každá obec musela zřídit komisi
a ustanovit kronikáře. Od roku 2006 úlohu kronik v České republice určuje zákon
č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, kterým
byl zrušen zákon z roku 1920. Kroniku
obce je v České republice povinna vést
každá obec. Je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem
číslovaných listů po uzavření každého
kalendářního roku. Zápis do kroniky se
podle zákona provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok, o zápisu rozhoduje obec. Obec je povinna zajistit kroniku
proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.
Kronika obce Popovice byla zavedena
v roce 1932, kdy byl okresním školním inspektorem pan Václav Sehnal, starostou
obce pan Jan Potomák (číslo 39) a řídícím
učitelem pan Oldřich Šulc, který byl rovněž prvním pisatelem kroniky. Ostatně
dříve byli psaním kroniky ve většině případů pověřeni učitelé nebo ředitelé naší
školy - Jan Dvořan, Marie Dvořanová,
František Fojta, Bedřich Autrata. Události po roce 1980 zapisovala paní Jarmila
Brabcová, Jarmila Prajzová, Jaroslav Myslík. Téměř dvacetiletý úsek historie naší
obce pečlivě do kroniky zapsala Jana
Baťková, dlouholetá ředitelka naší mateřinky. Každý z kronikářů vnesl kus svého
života a práce do stránek obecních kronik. Díky jejich píli se můžeme o historii
obce hodně dozvědět a často se i poučit.
Všichni si zaslouží velký dík a uznání.
Nelehkou úlohu po paní Janě Baťkové
převzal pan Jindřich Kolek. I když není
popovickým rodákem o život v obci a její
historii se zajímá dlouho. Zeptala jsem
se ho na jeho začátky, zkušenosti i na to
s čím, se jako kronikář musel nejvíc potýkat.
„Přijmout funkci kronikáře jsem se rozhodl na základě výzvy v Popovských listech
ze dne 21.2.2003, kde tehdejší starosta Jaroslav Brabec oslovil občany s tím, že obec

hledá někoho, kdo by se psaní kroniky ujal.
Přihlásil jsem se a probral s vedením obce
podobu zápisu do kroniky. Shodli jsme
se na tom, aby byly zapracovány i nejvýznamnější události ze světa i z České republiky, na rozšíření zpráv o počasí, zejména
o přehledu měsíčních a ročních úhrnů srážek. Na úvod mé činnosti jsem byl na rady
ve Slováckém muzeu u p. RNDr. Náplavové. Pak jsem absolvoval školení kronikářů
ve Zlíne a má „kariéra“ mohla začít.
V získávání zpráv pro kroniku mně hlav-

ně zpočátku velmi účinně pomáhal starosta Brabec i jeho zástupkyně Jitka Nováková, která pomohla i s obstaráváním zpráv
z kulturní oblasti. Další podněty poskytovali vedoucí jednotlivých společenských
složek a organizací v obci, i když musím
připustit, že někteří z nich chránili informace o činnosti svých členů s odhodlaností
představitelů tajných služeb...:-). Bohatým
zdrojem informací byla i hospoda, kterou
jsem musel někdy - výjimečně - navštívit,
abych se dostal i k některým necenzurovaným nejnovějším zprávám. První dva zápisy byly retrospektivního charakteru, kdy
bylo třeba doplnit chybějící záznam z let
2001 a 2002. Posledním mým počinem
byl záznam r 2018 zapsaný tuším v červnu
2019. Pak jsem se činnosti kronikáře z důvodu zhoršení zdravotního stavu vzdal
Chtěl bych popřát kronice do dalších let
mnoho úspěchů a dobrých zpráv.“
Pan Jindřich Kolek již delší dobu avízoval, že by rád s psaním kroniky skončil.
Dařilo se ho ještě nějaký čas přesvědčovat, aby pokračoval. Jeho zápisy byly obsáhlé a vnášel do nich i svůj osobitý styl
a pohled na věc. Přesto vedení obce chápalo, že vzhledem k pokročilému věku
a zdravotním problémům ho to zmáhá
a nezbývalo, než najít jeho pokračovatele. Patří mu obrovský dík za jeho dlouholetou vynikající práci, kterou dělal s velkým nasazením a zodpovědností.
Žezlo, či spíše kronikářské pero po panu Kolkovi převzala paní Zdenka
Vlková. A protože se známe už dost dlouho, dovolím si tykání a možná i trochu

osobnější dotazy:
Jaká je tvá profese, tvé zájmy a koníčky?
„Pracuji ve výrobní firmě v Kunovicích.
Začínala jsem zde jako konstruktér strojní
a elektro a v současnosti pracuji jako asistentka generálního ředitele. Miluju hory
a turistiku, poznávání památek, tanec. Jinak od všeho něco :-).“
Jsi popovická rodačka - řekla bys
o sobě, že jsi patriotka?
„Ano, jsem „čistokrevná“ popovjanka.
Oba moji rodiče i prarodiče byli popovjané.“
Jaký je tvůj vztah k historii obce - zajímáš se o ni, pokud ano, kde tě k tomu
přivedl?
„Ráda se „prohrabávám“ ve starých fotkách a zajímá mě historie obce. Kdo mě
k tomu přivedl? Tak určitě je to věkem, ale
také tím, že jsem přepisovala kroniku obce
od jejího počátku do elektronické podoby a „pátrala“ po fotografiích z té doby,
hlavně mě zajímala historie naší největší
památky - kostela a jeho předchozí kaple
sv. Šebestiána. Bohužel čas není přítelem
mnohých koníčků a zálib.“
Jsou oblasti, které tě zajímají víc?
„Nejvíc mě zajímají obyvatelé, stavby, ale
dá se říci, že vše. Hlavně mimořádné události, které mnohdy v kronice chyběli, jak
z důvodu např. války nebo režimu.“
Kdo nebo co tě k psaní kroniky přivedlo?
„Kroniku píšu teprve dá se říci necelé 3
období. Kdo mě k tomu přivedl? Byla jsem
„ukecána“ :-) ať to zkusím, tak doufám, že
to byla dobrá volba.“
Jaké jsou tvé první zkušenosti s kronikou? Jak sbíráš podklady, kde čerpáš
informace?
„Hlavně je to velká zodpovědnost, je
nutno si informace ověřovat. Podklady
mám jednak své vlastní - zápisky o mimořádných událostech, o počasí, apod.,
pak zprávy od jednotlivých složek v obci,
z obecního úřadu, internetu, ze Zpravodaje obce. Z časových důvodů není možné se všech akcí v obci zúčastnit a ani být
u všech mimořádných událostí (živelných,
ale i úspěchů obce, občanů apod.). Prosím
proto spoluobčany v případě nějaké takové události, která by si zasloužila být zapsána v kronice obce, aby mě o ní informovali,
nebo zanechali tuto informaci na obecním
úřadě.“
Děkuji za odpovědi. Nezbývá než
Zdence poděkovat za její rozhodnutí
stát se kronikářkou obce, za dosud odvedenou práci a popřát spoustu energie,
dostatek času a taky samé dobré zprávy,
o těch se píše nejlépe. 
-jn11

Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců leden - březen2022 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Petr Barlog 316
Miroslav Řiháček 221
Zdeňka Šestáková 355

80 let
Ludmila Šmejkalová 176
Jiří Vratislavský 4
Marie Medková 3

70 let
Jan Macháček 194
Jarmila Janků 45
Božena Kaňovská 339

86 let
Anežka Štěrbová 308
Emilie Měšťanová 298

75 let
Emilie Potomáková 39
Antonín Dědek 236
Eva Martincová 352
Rudolf Šindelka 318

87 let
Marie Švehlová 120
92 let
Emilie Šimková 126
Marie Duháňová 305

Fotbalové aktuality
I když je zimní čas spíše obdobím fotbalového spánku, v kabinách TJ sportovci nezaháleli. Občas si sem kluci přišli zahrát
„pinec“, ale hlavně probíhaly potřebné údržbové práce a opravy. Jednou z nejnákladnějších byla nutná výměna bojlerů,
na které se nejvíce podíleli Tomáš Malina, Roman Mikulčík, Michael Stašek, Jindřich Karola a Dušan Kvasnica. Pan Kvasnica
se také po celý rok obětavě o celý areál stará. Nyní už usilovně pracuje na přípravě
hřiště na fotbalovou sezonu, kterou 10. dubna otevře ve 13 hodin utkání našich žáků
s oddílem ze Suché Loze a v 15:30 hodin se uskuteční zápas mužů Popovice proti
Částkovu. Každoroční náklady na činnost TJ jsou vysoké. I přes významnou podporu
od obce se výbor TJ snaží získat finanční prostředky na svou činnost i jinde, zejména
oslovením sponzorů a podáváním žádostí o dotace. Vylepšit rozpočet se podařilo
i díky uspořádání sběru železa v obci, který se uskutečnil 26. března. Děkujeme všem
občanům, kteří přispěli. Rozpočet jsme tak mohli posílit o 20.972 Kč. Ve stejný den se
na hřišti ještě uskutečnila brigáda, kdy bylo nutné pročistit porost při cestě. Stromy
při cestě ke hřišti jsou už staré, proschlé a padající větve ohrožují bezpečnost. Některé stromy už museli být vzhledem k jejich zdravotnímu stavu pokáceny. Dřevo
budeš použito na otop kabin v zimě. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a zúčastnili
se brigád. Věříme, že i vy, popovičtí občané a fanoušci fotbalu, nám zachováte přízeň
a přijdete naše fotbalisty zase podpořit.

za TJ Popovice Kateřina Karolová

Rozloučili jsme se
Anna Šnajdarová 89 let
Narození
Sebastien Kresta 296
Elena Bičanová 152
Mikuláš Malina 38
Jasmína Kovbasjuková 134
Nela Zochrová 99
Sebastian Rak 269
V případě, že si nepřejete být zveřejněni
v naší společenské kronice, oznamte to,
prosím, obecnímu úřadu nebo členům
sociální komise nejpozději do 31. května
2022.

TJ Družstevník Popovice
rozpis zápasů
ŽÁCI
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
21. 5.
29. 5.
12. 6.
19. 6.

Popovice - Suchá Loz
Bojkovice B - Popovice
Popovice - Havřice
Hradčovice - Popovice
Popovice - Prakšice
Záhorovice - Popovice
Újezdec - Popovice
Popovice - Vlčnov
Popovice - Rudice
Nivnice - Popovice

13:00
13:00
13:30
14:00
14:00
10:30
15:00
14:30
14:30
14:30

MUŽI
10.4.
24.4.
30.4.
8.5.
15.5.

Popovice - Částkov
Popovice - Uh. Ostroh B
Hluk B - Popovice
Popovice - Hradčovice
Horní Němčí - Popovice

15:30
16:00
16:30
16:30
16:30

Turnaje žáků a dorostu ve stolním tenise v Popovicích
Dne 2. ledna 2022 proběhl v kabinách klubu přípravný turnaj žáků TJ
Popovice ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 10 zájemců. Zatopilo
se v kamnech a stolním tenisem se bavili žáci celkem cca 3 hodiny.
Dne 4. února 2022 se navázalo oficiálním turnajem ve stolním tenise,
kterého se zúčastnilo 16 zájemců z řad žáků i dorostu a uskutečnil se
v kulturním domě v Popovicích. Hrálo se celkem 5 hodin.
Výsledky byly vyhlášeny v kategorii žáci a dorost. Byly zakoupeny medaile, diplomy a trofeje pro 3 nejlepší z každé kategorie. Pro všechny
bylo zajištěno malé občerstvení.
Děkuji TJ Popovice za finanční podporu této akce, Obci Popovice
za poskytnutí prostor v kulturním domě a všem za zájem o společné setkávání a sportování.

Mgr. Petr Kočíř a Florián Paška – trenéři žáků TJ Popovice
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