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Zveme Vás
Čtvrtek 7. července
Letní kino: Zátopek
vstupné 100 Kč
Amfík, ve 21:30 hod.

1. července 2022

Starostuv úvodník

Neděle 17. července
Tá Popovská dědina
Putování za historií obce
sraz u OÚ v 15 hod.
Čtvrtek 28. července
Letní kino: Vyšehrad: Fylm
vstupné 100 Kč
Amfík, ve 21:30 hod.
Pátek 5. srpna
DON QUIJOTE de la Ancha
Zveme vás na divadelní představení,
které prodlužuje život. Do Popovic
zavítá přední světový chůdoherec
Lennoire Montaine s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha - nejhranějším
představením v Evropě. Tato „didaktická
klauniáda“ v režii Bolka Polívky přináší
pohodu a spoustu smíchu, také však
potěšující dárečky. Je vhodné i pro
rodiny se školními dětmi.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma.
Amfík Bukovina, v 19 hod.
Čtvrtek 18. srpna
Letní kino: Tajemství staré bambitky 2
vstupné 100 Kč
Amfík, ve 21:00 hod.
Pátek 19. srpna
Koncert: Vlasta Redl
Amfík
Neděle 28. srpna
II. rodinné odpoledne
Bohatý program i občerstvení pro děti
i rodiče. A možná přijde i kouzelník!
Amfík, od 14 hod.
Sobota 17. září
FAJR FEST
Festival ohně a meče
Amfík, od 13 hod.

Vážení spoluobčané,
nástup léta předznamenává, že opět
končí školní rok a dětem začínají dvouměsíční prázdniny. Poslední červnové
dny v běžném pracovním rytmu jste
možná ještě rychle využili k vyřizování
nezbytných věcí, než se všecko kolem
přepne do prázdninového režimu, nebo abyste v klidu
mohli vyrazit na zaslouženou
dovolenou.
Z pohledu těch,
kteří se o letní vyžití starají, naopak
startuje sice vyčerpávající, na druhou stranu ale tolik
vyhlížená sezóna
plná akcí, festivalů
a zábavy bez jakýchkoli zdravotnických omezení. Z tohoto pohledu se pro
jedny i druhé všechno jeví v zářivých
barvách. Opět se volně nadechnout však
nebude bohužel tak snadné – tentokrát
ne kvůli rouškám, ale kvůli napětí způsobenému zdražováním a nejistotou
před nadcházející topnou sezonou. Bezpochyby nás v důsledku vysoké inflace
a enormního nárustu cen energií čeká

doba dalšího uskromňování. Přesto nevnímejme současnou krizi jako úplnou
katastrofu. Zkusme ji brát spíš jako příležitost ke změně. Neznamená, že všechno, co doposud nějak fungovalo, bylo to
nejlepší. Buď jsme si to třeba vůbec nepřipouštěli, nebo z pohodlnosti nad tím
přivírali oči. A dnes nás minulost zkrátka dohání a pouze si vybírá svou daň.
Ale protože je život
spravedlivý, umí nabídnout i spoustu
čisté radosti. Takovým ryzím okamžikem byla návštěva
naší družební obce
Kálnica, do které
jsme v sobotu 25.
června zavítali na pozvání TJ Zavažan na oslavy 75. výročí založení tohoto
klubu. Je obdivuhodné, jak se vztah
obou obcí a sportovců daří udržovat už
téměř padesát let. Dík patří všem, kteří
se za to po celou dobu zasloužili a všem,
kteří tuto štafetu dnes pomáhají předávat dál.
Přeji vám pohodové léto a veselou
mysl.
Martin Slováček
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Ordinační hodiny Ze zasedání zastupitelstva obce
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Jozef Csipák
zahájil provoz ordinace v Popovicích
a registruje pacienty od 15 let.

Ordinační doba Popovice

Úterý
14:30 - 15:30
Středa 13:00 - 16:00
Čtvrtek 14:30 - 15:30
Pátek
14:30 - 15:30 pouze na objednání
telefon: 606 506 499

Ordinace Míkovice

Na Příkopě č. 77
Úterý
10:00 - 14:00
Středa 16:15 - 17:15 pouze na objednání
Čtvrtek 10:00 - 14:00
Pátek
13:00 - 14:00

Termíny svozu
odpadů
popelnice:
6. července, 20. července, 3. srpna,
17. srpna, 31. září, 14. září, 28. září
plasty: 6. července, 3. srpna, 14. září
papír: 13. července, 21. září
svoz nebezpečného odpadu: 24. srpna

Zásilkovna instalovala
v Popovicích Z-BOX

U dětského hřiště v ulici Díly stojí
nová velká červená plechová bedna, tzv. Z-BOX. Pokud jste se s tímto
zařízením ještě nesetkali, jedná se
o samoobslužné výdejní místo doručovací služby společnosti Zásilkovna.
Od 4. 7. si sem můžete nechat poslat
balíček, například při nákupu v e-shopu, který se Zásilkovnou spolupracuje. Výhoda zařízení spočívá v tom, že
nemusíte být v den doručení balíčku
doma a vyhlížet kurýra nebo nemusíte pro balíček jezdit nikam do výdejních míst mimo obec. Na jeho
vyzvednutí máte standardně 3 dny,
s možností prodloužení o další dva.
Z-BOX je v provozu nepřetržitě ve dne
v noci a k obsluze stačí mít v chytrém
telefonu nainstalovanou aplikaci Zásilkovna (vyžaduje GPS, Bluetooth
a mobilní data). Od 1. 9. pak bude
možné ze Z-BOXu zásilky také odesílat.-ms2

Od posledního vydání obecního zpravodaje se uskutečnilo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce. Konalo se tradičně na obecním úřadě dne 15. června a byly na něm
projednány tyto záležitosti:
Bod č. 1 –Věcné břemeno – kabel NN, ZTV Havaly
V souvislosti se zasíťováním elektřinou prodloužení ulice Osvobození v trati Havaly
byl obci předložen k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemcích , na kterých bude stavba realizována. Konkrétně se jedná o pozemky p. č. 1576/2, 1581/2, 1594/2, 1601/2, 1604/3, 1621/1, 1638/19, 1638/20, 1658/2,
1659/2, 1660/2, 1661/5, 1662/5, 1663/2, 1668/3, 1672/2, 1678/2, 5032, vše v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, které jsou 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 286 m, 6 ks
pilířů a uzemnění, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na uvedených pozemcích, 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 28 630 Kč. Zastupitelé uzavření
smlouvy schválili.
Bod č. 2 – Věcné břemeno – kabel VN, ZTV Pod hřbitovem
Společnost EG.D a.s. zpracovává projektové dokumentace ke stavbám „Popovice,
Obec, lok. RD, přeložka VN“ a „Popovice, Kulturák, kabel NN“. Jedná se o akce v souvislosti
s přeložkou VN v lokalitě pod hřbitovem z důvodu záměru obce na přípravu lokality pro
výstavbu RD. V souvislosti s tím byly obci předloženy dva návrhy smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
a )Jeden návrh smlouvy se týká pozemku p. č. 345/2 v k. ú. Popovice u Uherského
Hradiště, který je ve vlastnictví Obce Popovice, a bude na něm uložena část přeložky VN
a telekomunikační zařízení v délce 120 m podél chodníku u hlavní cesty, jeden sloup VN
a uzemnění.
b) Druhý návrh smlouvy se týká pozemků p. č. 185/3, 186/2 a 345/2 v k. ú. Popovice
u Uherského Hradiště, na kterých bude uložena část nové přípojky NN pro kulturní dům
v délce 176 m, 2 pilíře a uzemnění. Předmětem smluv je sjednání závazku nejpozději
do 12 měsíců po dokončení stavby uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení NN, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na uvedených pozemcích, provádět její obnovu,
výměnu, modernizaci, zlepšení výkonnosti nebo odstranění. Věcná břemena budou zřízena úplatně jako časově neomezená, a to za jednorázovou náhradu.V případě přeložky
VN výši 7 800 Kč, v případě přípojky NN pro KD ve výši 3 600 Kč. Uzavření obou smluv
bylo na zasedání schváleno.
Bod č. 3 – Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
a) Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko CESTA Uherské Hradiště, která
poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním v terénní i ambulantní formě, se na obec obrátila s žádostí o finanční podporu. Zastupitelstvo schválilo na činnost Diakonie jednorázový příspěvek ve výši
5.000 Kč.
b) Myslivecký spolek Bukovina Popovice požádal o finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč
na pokrytí části nákladů nutných na provoz honitby v roce 2022, spočívajících v rekonstrukci a budování zařízení pro přikrmování a lov zvěře. Plánované náklady na provoz
honitby v roce 2022 činí 60 tis. Kč. Spolek získává prostředky především z konání kulturních akcí pro veřejnost, které byly v minulých dvou letech výrazně omezeny. Zastupitelé žádosti vyhověli a schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
ve výši 25.000 Kč.
c) Spolek Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. požádal o finanční podporu letošních
Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině, které se uskuteční 31. 7. V tomto
případě zastupitelé s poskytnutím příspěvku nesouhlasili.
Bod č. 4 – Investiční záměr Amfíku Bukovina Popovice, p.o.
Ředitel příspěvkové organizace Amfík Bukovina Popovice předložil návrh na pořízení
užitkového nákladního elektromobilu Selvo S2.DCH pro potřeby provozu a údržby areálu. Cena vozidla je cca 435 tis. Kč bez DPH. Na pořízení elektromobilu podá organizace
žádost o státní dotaci ve výši 50 %, která by měla být vyplacena do půl roku od podání
žádosti. Na dofinancování hodlá čerpat úvěr s akontací 200 tis. Kč a 60měsíčními splátkami ve výši 6.631 Kč. Investice financovaná z jiných zdrojů musí být v souladu se zřizovací
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listinou schválena zřizovatelem. Tento investiční záměr byl schválen.
Bod č. 5 – Závěrečný účet obce za rok 2021
Starosta obce předložil:
a) výsledky celoročního hospodaření Obce Popovice za rok 2021,
b) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za 2021,
c) návrh účetní závěrky obce Popovice za rok 2021,
d) návrh závěrečného účtu obce Popovice za rok 2021,
a seznámil přítomné s výsledky hospodaření
e) Základní školy a Mateřské školy Popovice, p. o.,
f ) Amfíku Bukovina Popovice, p. o.,
g) Mikroregionu Dolní Poolšaví,
h) Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.
Bod 5a až 5f zastupitelstvo jednomyslně schválilo, bod 5g a 5h
vzalo na vědomí.
Bod č. 6 – Změna rozpočtu obce pro rok 2022
Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 3/2022 a zastupitelé
tuto změnu vzali na vědomí.

Celkové příjmy po změně č. 3
17 502 400 Kč
Celkové výdaje po změně č. 3
34 276 000 Kč
Další zasedání zastupitelstva obce je plánováno na 7.9.2022.

Závěrečný účet obce za rok 2021
PŘÍJMY
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

15 884 044,31
876 525,26
5 790,00
3 951 661,64
20 718 021,21

VÝDAJE
5. Běžné výdaje
12 873 150,30
6. Kapitálové výdaje
10 356 657,24
VÝDAJE CELKEM
23 229 807,54
Stav financí na běžném účtu k 31.12. 2021 24 303 143,28

Stavební činnost v obci

Firmy, které realizují stavby pro Slovácké vodárny a kanalizace, letos vzaly naši
obec útokem. Opravy budou probíhat
celou sezónu postupně na několika místech. V plném proudu jsou práce na rekonstrukci vodovodu za školkou v ulici
Za Humny a v části ulice Podolská. Začátkem června se začalo kopat také v ulici
k zemědělskému družstvu, kde se v celé
délce rekonstruuje kanalizační stoka.
Zemědělská technika bude po dobu dopravní uzavírky využívat objízdnou trasu
přes Ohřeblo a v době žní také přes Klince na panelku k vodojemu. Třetí vodohospodářské staveniště vznikne od půlky července na hlavní silnici u obecního
úřadu. Tady se bude opravovat cca 70
metrů vodovodu v úseku mezi křižovatkami nad a pod obecním úřadem a také
část vodovodu, která podchází pod hlavní silnicí. V souvislosti s touto akcí dojde
k dopravním omezením na jednotlivých

křižovatkách, uzavření chodníku podél
hlavní cesty mezi křižovatkami a také
zúžení průjezdu na hlavní silnici na 3,5
metru v místě uložení vodovodu. Práce potrvají asi měsíc. Následovat bude
ještě rekonstrukce vodovodu Podšupy
v ulici 1. Máje. Akce jako taková je sice
plánovaná až na příští rok, ale protože se
bude letos na podzim pokládat nový asfalt na hlavní silnici od dolní autobusové
zastávky až po kostel, část prací na vodovodu Podšupy proběhne už v předstihu,
aby se pak do nové cesty znovu neřezalo.
V důsledku všech těchto staveb se řady
z nás dotknou zejména dopravní omezení, prosím však o trpělivost, opatrnost
a toleranci.
Rušno je v současné době také opět
kolem těžce se rodícího stavebního zákona. Jednak se o rok odkládá jeho účinnost, jednak dopad na strukturu úřadů
nebude tak razantní. Původně se počíta-

lo, že od července 2023 vznikne centrální
superúřad a pod ním budou zřizovány
krajské stavební úřady. Současná struktura pod obcemi a městy měla zcela
zaniknout. Navrhovaná novela část stávajících úřadů zachovává, ten náš v Kunovicích ovšem ne. Popovice by tak měly
přejít pod stavební úřad v Uherském
Hradišti, který bude fungovat dál. Touto úpravou by tedy nemělo dojít k tak
výraznému oddálení služby občanům
a výkonu kontroly nad stavební činností,
kterými původní koncept zákona hrozil.

-ms3
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Odpadové okénko
Po půl roce fungování nového systému
evidence svozů popelnic bohužel pořád
nemáme v provozu aplikaci, prostřednictvím které by si každý mohl průběžně kontrolovat a zjišťovat, kdy mu svezli popelnici.
Data od Rumpoldu sice postupně dostáváme, třebaže po opakovaných výzvách
a s nemalou časovou prodlevou, práce
na jejich zpřístupnění na internetu však zatím váznou. Snad se vše podaří zprovoznit
během července. Než se tak stane, zde je
alespoň zevrubný popis toho, co nám dosavadní data říkají. Když budeme vycházet z čísel za období od ledna do dubna,
která máme momentálně k dispozici, tak
odhaduji, že celkem bychom měli vybrat
podobnou sumu jako v minulých letech,
přičemž v porovnání s tradiční pětistovkou si zhruba třetina z nás zřejmě připlatí
a dvě třetiny naopak ušetří. Tuto předpověď trochu zkresluje fakt, že skutečný po-

čet osob na jednotlivých číslech popisných
ne vždy odpovídá údajům z evidence obyvatel. V takových případech pak přepočet
na osobu samozřejmě pokulhává. I tak ale
patrně nastane pár případů, kdy poplatek
dosáhne i několika tisíc na osobu. Pokud
tušíte, že byste mohli být mezi nimi, určitě
si zkuste částku propočítat, ať pak nejste
nemile překvapeni. Výpočet je jednoduchý
– za každý litr svezené popelnice se platí 75
haléřů, tzn. každý svoz 120 l popelnice stojí 90 Kč, každý svoz 240 l popelnice 180 Kč.
Částku vynásobte počtem svozů za rok.
Jestli dáváte popelnici ke svozu každých
14 dní, tak dvaceti šesti. Výsledek podělte
počtem členů domácnosti. Tak co vám vyšlo? Bude to víc nebo míň než 500? Pokud
zvažujete nákup menší nádoby s objemem
60 nebo 80 l, můžeme vám jej zprostředkovat hromadně. V případě zájmu nám dejte
do konce července vědět na obecní úřad.

Při větším počtu zájemců se výrazně ušetří za poštovné. K dispozici jsou také černé
pytle na směsný odpad. Jejich využitelný
objem je asi 90 l a koupit je můžete za 70
Kč/ks na obecním úřadě nebo na sběrném
místě. Tyto pytle se sváží spolu s popelnicemi.
V souvislosti se sběrným místem je bohužel nutné opět zmínit, že si jej řada lidí
stále plete se skládkou. Když přivezete pomíchané všechno možné v jedné hromadě, tak to na sběrném místě opravdu není
do čeho dát a nikdo to tady také za vás
přebírat a třídit nebude. Odpadová vyhláška (č. 2/2021) jasně říká, jak s odpady
zacházet. Je stručná, má tři strany a není to
žádný složitý text. Když si ji před návštěvou
sběráku přečtete, pochopíte, že není důvod se hádat a že obsluha dělá pouze svoji
práci. Já myslím, že se ji snaží dělat dobře
a zodpovědně. 
-ms-

Bob a Bobek

Každý z nás jistě někdy slyšel o albinismu - vrozeném nedostatku kožního barviva melaninu. Může se vyskytnout u lidí
i u zvířat, kdy výsledkem tohoto deficitu je velice citlivá, bílá
kůže a rovněž citlivé oči. Což je také důvodem, proč bývá albinismus doprovázen nějakou vadou zraku. V divoké přírodě
mají albíni velice malou šanci na přežití a to nejen díky křehčí tělesné stavbě, ale především kvůli samotnému zabarvení
a tudíž obtížnému maskování. Albinismus nebyl doposud vědecky vysvětlen, přesto, že zvířata s touto vadou se objevují
na všech kontinentech světa. Zajímavostí také je, že někteří
jedinci jsou ‚praví‘ albíni, někteří však jen částeční. Albinismus
u zvířat se vyskytuje napříč celým spektrem druhů, přesto
ho však nejvíce nalezneme u savců. Kupříkladu bílí sloni jsou
v Asii uctívaným symbolem štěstí. Bílí velbloudi jsou zase
chloubou arabských šejků, ale výjimku nepředstavují ani opice, zebry, medvídek koala a především tygři. Posledním zvířetem, které přibylo na seznam zvířecích albínů je dikobraz.
Ale vraťme se do našich končin. Už druhým rokem si v koutku přístřešku pro kozy v areálu Amfíku vystlala své hnízdo
samice divokého králíka. Původní obyvatelky kozince Luca,
Líza a Lída, nechali milou králičici v klidu a ta v půlce dubna
přivedla na svět 5 potomků - 3 klasicky hnědé a dva sněhově bílé. Úplně stejně jako v loňském roce. Bohužel bílý králík
ve volné přírodě nemá moc šancí na přežití. Dva ušatí bělás4

ci z loňského vrhu se po opuštění hnízda dokázali před predátory chránit asi jen týden. Ano jsou to neúprosné zákony
přírody, ale přesto nám srdíčko nedovolilo, neudělat nic pro
jejich záchranu. Hnízdo bylo průběžně kontrolováno a těsně
před opuštěním hnízda se podařilo dva bílé králíky odchytit a umístit do bezpečné králíkárny místního soukromého
útulku. Asi právě v čas, protože hned druhý den bylo nalezeno torzo jejich hnědého brášky, který se stal obětí nějakého
dravce. Bělásci dostali jméno Bob a Bobek a skvěle prospívají. Otázka, co s nimi dál? Zvažuje se i možnost, že by se vrátili
zpět na Amfík a mohli se s nimi seznámit návštěvníci areálu.
Samozřejmě by nemohli být vypuštěni volně, ale museli by
být v oplocence nebo kotci, který by je chránil před dravci
i před přílišným zájmem lidí. Veterinář, který králíky očkoval
zjistil, že Bob a Bobek jsou dvě králičí slečny, tak by bylo dobré
popřemýšlet nad změnou jména. A navíc tvrdí, že za odlišnou
barvu může domácí králík, který utekl nějakému chovateli, ale
kdo ví. Je pravdou že české národní plemeno Český albín bylo
dříve chovateli hodně oblíbené. Plemeno vzniklo křížením divokého králíka, modrého obra a dalších plemen. Cílem bylo
vyšlechtit kožešinové zvíře. Ale stavba těla našich bělásků se
tomu šlechtěnému moc nepodobá. Třeba časem zjistíme víc.
A taky uvidíme, jestli se i do třetice příští rok na jaře objeví
v koutku kozího příbytku králičí pelíšek.-jn-

Popovské listy

Zprávičky z naší školičky

Další školní rok je za námi a my se můžeme ohlédnout
a zhodnotit naši činnost v roce 2021/2022. Jsme rádi, že
jsme se mohli setkávat ve škole a společně se učit a podnikat
v hodinách různé aktivity. Vůbec jsme se nenudili. Ve výuce
jsme společně pracovali, plnili zajímavé úkoly, vyráběli, kreslili a malovali, pracovali na počítačích, napsali si vlastní knížku,
prováděli různé pokusy. Také jsme měli několik projektových
dnů, exkurzí nebo preventivních programů. Všechny naše
aktivity sdílíme na webových stránkách školy, kde si je může
každý prohlédnout. Jsme sice malá škola, ale snažíme se dětem poskytnout zajímavou a hodnotnou výuku.
V roce 2021/2022 navštěvovalo školu 16 žáků z Popovic a dalších 32 žáků jsme měli v domácím vzdělávání. Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli své děti vzdělávat
v domácím prostředí – individuální vzdělávání podle § 40 a §
41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.Tato alternativa je poslední
dobou velmi žádaná a vyhledávaná rodiči, kteří si ji vyberou
ať už kvůli dlouhodobému pobytu v zahraničí nebo z jiných
důvodů. Díky této nabídce jsme měli i v letošním roce takřka
naplněnou kapacitu školy, i když to tak při letmém pohledu
do tříd nevypadalo. Stejně bychom raději přivítali více dětí
z Popovic i okolí a setkávali se v každodenním shonu nového
školního roku. Snad se nám naše přání jednou vyplní. Všem
přejeme krásné a pohodové letní dny.  Za kolektiv pracovníku

ZŠ a MŠ Popovice Mgr. I. E. Hendrychová

Školní výlet

Na školní výlet jsme se vydali vlakem do Leteckého muzea
v Kunovicích. Komentovaná prohlídka stála opravdu za to,
žáci se dozvěděli, jak dokážou některá letadla létat i bez motoru, které letadlo má největší spotřebu, největší rychlost
a nahlédli i dovnitř letadel. Postupně si prohlíželi legendární
aerotaxi, sportovní, dopravní i vojenské letouny. V zastřešené
expozici žáky zaujal elegantní lehký bitevní letoun a bezpilotní letoun Sojka. Nejvíce je upoutala prohlídka největšího letadla tzv. Naganského expresu, které nám v roce 1998
slavnostně přivezlo hokejisty z japonského Nagana. Největší

úspěch ovšem sklidila nově otevřená edukativní interaktivní
zóna pro děti v prostorách muzea. Počasí se krásně vydařilo
a žáci se těšili na následující den. Čekala je exkurze do Uherského Brodu, v muzeu J. A. Komenského se jako každoročně
pořádala přehlídka zahraničních folklorních souborů vystupujících i ve Strážnici.
Zapsala Mgr. I. E. Hendrychová

Hmyzí hotel

Měsíc květen nás přivítal krásným slunečným počasím, které
nás vytáhlo z lavic do přírody. Jeden den jsme se rozhodli, že
se vydáme na přírodovědnou vycházku. Cestou jsme sbírali
přírodniny na výrobu hmyzího hotelu, u rybníka jsme sledovali labutí rodinku, která vyvedla svá krásná mláďátka, a pár
dovádějících lysek černých. Podle atlasu jsme určovali názvy
rostlin, které nám paní učitelka natrhala. Po příchodu do školy jsme se pustili do budování hmyzího domečku. Práce nám
šla od ruky a hotel se nám povedl. Už jen budeme čekat první
nájemníky.

Zahradníci

Konečně se nám v letošním školním roce podařilo osázet
naše paletové vyvýšené záhony, které na nás čekaly dva roky.
V hodinách pracovních činností jsme je vysypali zeminou
a vyseli semínka hrášku, ředkviček, salátu, lichořeřišnice. Také
jsme zasadili borůvky, okrasné keře a levandule.
Teď se už budeme těšit na první úrodu.

Podmořský svět

Poslední měsíc školního roku jsme se rozhodli, že se vypravíme na dno moří a oceánů. V hodině čtení nás zaujal článek
o delfínech a žralocích. Chtěli jsme se dozvědět více o životě ve slaných vodách. Vyhledávali jsme v encyklopediích
a na internetu zajímavosti ze života mořských živočichů, např.
který je největší, nejnebezpečnější, v jakých oblastech žijí,
čím se živí apod. Všechno jsme zaznamenali do mapy a informačních plakátů. Moře má řada z nás spojeno s dovolenou,
s pláží, projížďkou na lodi. Ani na toto jsme nezapomněli
a v hodinách pracovních činností si vyrobili boty – žabky
nebo poskládali lodičku. Příjemně jsme si navodili atmosféru
blížících se prázdnin.
Zapsala Ing. Jana Horonyová
5
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Kaleidoskop událostí

Taneční soubor Popovjánek bývá každoročně v měsíci dubnu a květnu plně vytížený. V sobotu 9. dubna letos absolvoval
vystoupení na Řemeslném jarmarku v Bílovicích a o pár hodin později zatančil v Popovicích na výroční schůzi zahrádkářů.

foto: J. Nováková

Děti z naší školy měly i v druhém pololetí bohatý program, ať už v učebně nebo pokud počasí dovolilo, tak i venku.
Například si vyzkoušeli zahradničení na školním dvorku... 
foto: ZŠ Popovice

...nebo si vyšlápli na expedici do přírody, kdy ovšem nesmělo kromě učení a sbírání nových poznatků, chybět také pořádné
hraní a dovádění.
foto: ZŠ Popovice
6
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Kaleidoskop událostí

Stavění či kácení máje neodmyslitelně patří v měsíci květnu
ke společenským aktivitám v naší obci a je vítanou a oblíbenou akcí jak u dětí, tak i u dospělých.
foto: Vl. Baťka

27. května se někteří kluci z našeho fotbalového týmu - pro tento
účel jako členové sdruženého mužstva s TJ Vlčnov - utkali v boji
o Pohár OFS žáků na stadionu FC Slovácko
foto: Fr. Tureček

V pátek 24. června se na velkém jevišti Amfíku Bukovina uskutečnil Slovácký RockFest, kde přes pět stovek návštěvníků skvěle bavily skupiny Svatý Pluk, Progres 2 a Luboš Pospíšil.
foto: Amfik Bukovina

Jako vždy milé, srdečné a veselé setkání Popovjanů s Kálničany se uskutečnilo v sobotu 25.6. na fotbalovém hřišti v Kálnici při
oslavách 75. výročí založení TJ Zavažan.
foto: Ján Valovič
7
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XII. Jarmark ve znamení pohody
V sobotu 21. května se brány Amfíku Bukovina otevřely všem příznivcům tradičních
řemesel, folkloru i vyznavačům dobrého
jídla. SPOT Slunéčko připravil již XII. ročník
Popovického jarmarku řemesel. V roce 2020
a 2021 se ze známých „covidových“ důvodů
tato akce nekonala a sami jsme s napětím
očekávali, jestli návštěvníci dorazí, jestli se
po tom dlouhém kulturním půstu a v této
splašené a spíše neradostné době budou
chtít pobavit. První ročník jarmarku se uskutečnil v roce 2008 na hřišti za kulturním domem. Malé prostory a zázemí však pro tuto
akci, které se stávala stále oblíbenější, už
nebyly dostačující a tak jsme udělali zásadní rozhodnutí. Celé dění Jarmarku se v roce
2014 přesunulo do areálu Amfíku, který je
pro takovou akci stvořený. Za tu dobu, co
Jarmark existuje, nás nikdy jeho příznivci
nezklamali, a to ani při jeho VII. ročníku, který se konal za velmi nevlídného deštivého
počasí. A tehdy se nám potvrdilo, že přesunout jarmark na Amfík bylo ideální, protože do haly Amfíku se nám podařilo umístit
všechny stánky s prodejci, atrakce pro děti
i diváky, sledující vystoupení na venkovním krytém podiu. Ovšem letos snad déšť
nehrozí, i když předpověď nebyla příznivá.
Od rána vykukuje sluníčko a ještě před oficiálním začátkem se u vstupu tvoří fronta
návštěvníků všech věkových kategorií. Vláček Steelinka je plně vytížen a přiváží nové
účastníky. Prodej občerstvení i zabíjačkových specialit je v plném proudu a na malém Amfíku se rozjíždí kolotoč folklorních
vystoupení. Divákům se představí VSLPT
Poľana Brno, Bánovské Zpěvule, folklorní
soubor Radovan z Napajedel s cimbálovou
muzikou Rováš a nechybí také místní dětský soubor Popovjánek. Hudebně taneční
program završí oblíbená DH Hradčovjanka.
Milovníci vína hojně navštěvují stan popovických vinařů a snad každý z návštěvníků
se potěší některým z nabízených řemeslných výrobků. Na dračku jdou hlavně frgály.
Pro ty nejmladší účastníky Jarmarku je ovšem připraven také bohatý program: malování na obličej, stanoviště s různými úkoly, vyjížďky v kočáru... Včetně účinkujících
a organizátorů se na Amfíku v to krásné
sobotní odpoledne sešlo asi 700 lidí. A co je
nejdůležitější? Za celé odpoledne jsme nezaznamenali žádného škarohlída ani prudiče! A to je víc než výhra v loterii. Nálada byla
výborná a bylo na všech znát, jak rádi se
přišli pobavit, popovídat a třeba i zazpívat.
Díky všem, kteří nás přišli podpořit a těšíme
se na Vás na některé z dalších akcí pořádaných SPOT Slunéčko. Za nedlouho to bude
třeba obnovené Putování za historii obce
nebo srpnové Rodinné odpoledne, které
jsme poprvé uspořádali loni a setkalo se
s velkým úspěchem.

Na setkání se těší vaši Spoťáci.

8



Foto: P. Mikulec
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Nečekaný návstěvník v honitbě Popovice
Po loňské návštěvě medvěda hnědého
v sousedním katastru obce Mistřice v části Javorovec, se letos v dubnu u nás v Popovicích vyskytl další nečekaný host a to
Šakal obecný (Canis aureus). Zachycen
byl na fotopasti v lokalitě nad řekou Olšavou v části Široké. S fotek je patrné, že
se jedná o březí samici tohoto druhu. Nejde o první výskyt šakala obecného v naší
oblasti. Již v roce 2006 byl naším mysliveckým kolegou Lubomírem Novotným
u Podolí nalezen uhynulý samec. Tehdy
se jednalo o první jednoznačný důkaz výskytu této psovité šelmy v Česku.
Šakal je velká psovitá šelma, která má
své teritorium rozšíření od jihovýchodní
Asie až po Balkánský poloostrov. Jedním
z hlavních důvodů jeho šíření do střední Evropy je růst početnosti ve státech
Balkánského poloostrova. Dospělý jedinec může vážit až 20 kg a při pozorování může být zaměněn s liškou nebo se
psem. Do Česka se dostává migrací zejména přes území Maďarska, Rakouska
a Slovenska.
Podobně jako liška je šakal všežravý

s mírně převažující složkou živočišné potravy. Ta je zastoupena širokým spektrem
druhů hmyzu, obojživelníků, ryb, ptáků
a jejich vajec, hlodavci, zajícovitými, srnčí zvěří a také mláďaty daňčí zvěře. Loví
v párech či velmi dokonale organizovaných rodinných smečkách (především

Srandohled

Vitajte milí ludé v tem letním parnu, šak
sa v noci v tem horku nedá ani spat! Vy, co
ste už staršího vydání, stejně jak já, jisto
znáte ty těžké rána, kdy byste potřebovali
jeřáb na vyzdvihnutí z postele, natahovák
na prolupání všeckých klúbú, a náhradní
baterku na restart celého organizmu.
Ale jak říkál můj tata: až sa jednú zbudím a nebude ně nic bolet, budu vědět,
že už su mrtvý... No a já sem už tak tři
týdně nespávala kvůli koleni. Dokáď sem
chodila, hýbala sa, skoro sem o něm nevěděla. Jak sem lapla na prdel, lebo sebú
hodila na divan, začlo to jak ve středověké mučírně: bolest jak pichnutí nožem
či rýpání šrubovákem... no co vám budu
povidat. Postěžovat sem si nemohla, lebo
jediné slovo útěchy bylo: lez k doktorovi...
Ale mám já čas?! Ale bolest byla veliká
a ze zúfalství sem začala polykat léky, což
dělám jedině pod pohrúžkú smrti, a navíc,
protože nezabírali tak rychlo, jak bych si
představovala, sem jich pro lepší účinnost
kombinovala. Šak v lékárničce čehosi
máme a nikdo to nežere.Ale v duchu
sem si říkala,nedá se nic dělat ty pudeš...!
Po jarmeku k doktorce..! V deň konání jarmarku koleno bolelo jak za trest, tož sem
zkusila další kombinaci léků od bolesti.

O neco to bylo lepší, ale pohled na lidi co
se nalévajú pivem, vínem a jiným alkohólem a já su o vodě, mně náladu nezlepšíl.
Poletovala sem mezi zvukařem, mikrofonem a účinkujícíma a při jednom takém
letu sem přistála. Přehlédla sem reprák
veliký jak kráva, teda spíš stojan repráku
a o jeho rozčapené nohy sem zakopla
a rozplácla sem sa přímo před mladýma
klukama - tanečníkama jednoho z účinkujících souborů. Chudáci ti se lekli víc než
já, co jim to za turbolet přistál pod nohama. Tož ale hneď po překonání prvního
šoku se snažili zjistit lestiu žiju a dostat
ně zpátky na nohy. Až pozdě mě, blbca,
napadlo, že kdybych chvílu hrála bezvědomí, třeba by došlo aj na umělé dýchání.
Toto moje artistické číslo nejvíc odnésl nakoplý palec a koleno na pravé noze, právě
TO koleno! Když sem zjistila škody, nejvíc
ně bolely roztrhlé funglnové gatiska, které
sem měla ten den poprvé na sobě, frajérka! Při pohledu na zedřené koleno sem si
říkala, že ted chodit k doktorce a vykládat
jí o bolavém kolenu je zbytečné. Trochu
mně vadil modrý palec na noze, ale to sa
přece rozchodí. Rozcházala sem to týdeň
a palec aj koleno furt boleli, jak dyby ani
nebyli moje! Za týdeň sme měli s děckama

v zimním období). Šakal je aktivní především v nočních hodinách. Pro člověka tento druh v přírodě nepředstavuje
žádné nebezpečí. Pouze v případě, že by
zvíře bylo nakaženo vzteklinou a došlo
u něho ke ztrátě přirozené plachosti.

Za MS Bukovina Vladislav Baťka

z Popovjánku hravé
odpoledne. Říkala
sem si, paráda,
děcka si budú hrát,
já budu odpočívat,
hlavní je děcka zabavit.
Vydržela sem to první půl hodinu.
Při „vybiši“ a marné snaze děcek přehodit
pole a chytit balon, sem sa neudržela
a šla děckám ukázat „jak sa to dělá“! Při
druhém pokusu „chytit balon za každú
cenu“ sem zakopla asi o vlastní nohu
a švihla sebú na rovném asfaltovém
hřišti! Hrdinsky sem se tvářila jako že nic,
zdvihla se a odkráčala za roh omdlít.
Bolelo to jak sviňa, až se ně dělalo černo
před očima. Krev z pravého (před týdněm
odřeného kolena) crčala, strhlý strup aj
s další ohoblovanú kožú visal na krajíčku
a místo palca mně začal modrat malík
a ukazovák. No a navíc sem si rozškubla
aj ty druhé nové gatě! Mosela sem vypadat dost bledě, protože tam se mnú byla
naša Anežka, kerá mě vzala za ruku a povidá: Poď babi, já ti to zalepím lepidlem..
A z jejího výrazu sem četla: A hlavně už
rači nikomu neukazuj „jak sa to dělá“!
Krásné léto bez karambolú zato plné
slunéčka a pohody Vám přeje Nováčka.
9
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Sezóna 2022 na Amfíku

Po uplynulých dvou letech vstupuje Amfík Bukovina do letDo ročních účetních závěrek se však tato čísla promítají neobní sezóny bez vládních omezení. Otázkou ale je, jak moc bude jektivně a to proto, že do nákladů se počítá odpis dlouhodobého
tato sezóna taková, jako v předkovidových letech. Při pohledu majetku. Přestože jsme tedy například minulý rok končily s kladdo kalendáře je zřejmé, že reným zůstatkem na účtech, odkreační areál má každým rokem
pisy dlouhodobého majetku
větší oblibu především pro ponás posunuly do červených čířádání svateb, rodinných oslav
sel. Pokud bychom odpisy maa firemních akcí. První letošní
jetku nepočítali, byli bychom
oslavy se u nás konaly již v dubv plusu cca 300 000 Kč. Tato
skutečnost nám však umožňunu a od této doby až do poloviny října je obsazený prakticky
je postupně snižovat finanční
každý víkend a pro rok 2023 už
závislost na obci, kterou jsme si
je plně obsazený červen a srpen.
vytyčili jako cíl. V letošním roce
Počet akcí však není jediným
jsme příspěvek od zřizovatel
ukazatelem oblíbenosti areálu.
mohli díky tržbám z minulého
Významně vzrostl i počet nároku nárokovat o 200 000 Kč
vštěvníků z řad turistů, nebo
nižší než v předchozím roce
lidí z okolí, kteří se jdou projít.
a předpokládáme, že nárůst trZa zmínku určitě stojí i vytížežeb v tomto roce nám umožní
nost penzionu, který je vyhle- Jaromír Hanzlík se zaměstnanci Amfíku a organizátorem akce pro rok 2023 žádat zase o něco
méně.
dávaným místem jak pro kratší L. Šlosarem
Není však vše jen růžové. Rarodinné rekreace, tak třeba pro
přenocování na služební cestě.
dost ze zúročené práce celého
kolektivu nám trochu kazí souTomuto trendu hodně pomohla celková modernizace ubyčasné ekonomické prognózy
a růst cen. Jen za elektrickou
tování na jaře loňského roku,
energii platíme nyní měsíčně
v rámci které byly pokoje kromě
výmalby a oprav dovybaveny
zhruba trojnásobek toho, co
v minulých letech a stejný trend
televizory, novými matracemi,
mají i další nákladové položky.
lednicemi atd. Díky tomu jsme
Abychom zachovali dostupobdrželi certifikaci tří hvězdičkového penzionu superior, a to
nost našich služeb, jsme v otázv rámci jednotné klasifikace
ce zdražování velice obezřetní
ubytovacích zařízení Hotel stars
a jdeme cestou nezbytného
minima.
ČR.
Na atraktivnosti získal areál
Abych ale nekončil takto nebezpochyby i celkovou rekonvesele, pokusím se shrnout,
strukcí multifunkčního hřiště, Díky finanční popoře Kovokon, bylo pro návštěvníky Amfíku po- co je u nás nového a na co se
v rámci které došlo k výměně řízeno nové posezení na terase.
můžete těšit. Díky navyšování
povrchu, obnovení příslušentržeb se konečně můžeme začít
ství, oplocení atd.
pouštět i do pořádání kulturních programů. Kromě čtyř letních
Pro představu o zvyšující se oblíbenosti areálu bude nejlepší kin se můžete těšit na koncert Vlasty Redla, Divadlo Bolka Pomeziroční srovnání tržeb a počtu vystavených dokladů za obdo- lívky a jiné. Bezúplatným poskytováním areálu jiným pořadatebí od 1. ledna do konce června.
lům, jsme letos rozšířili nabídku kulturních programů o Jaromíra
Hanzlíka, Slovácký Rockfest, nebo již tradiční podzimní Fajr. NoRok
Tržba bez DPH Počet vystavených účtenek
vinkou je možnost zakoupení vstupenek on-line na našem webu
2019
875 224,4534
v detailu události.
2020
414 847,5456
Pozadu nezůstáváme ani se zvelebováním areálu. Díky štědrému daru firmy KOVOKON jsme na terase vyměnili provizorní
2021
534 555,6747
pivní sety za dřevěné lavice a stoly, které poskytují více místa
2022
1 195 525,5459
k pohodlnému sezení. Provedení nového nábytku navíc zapadá do přírodního prostředí našeho areálu. Podle finanční situaK tabulce mi dovolte několik upřesnění:
- Tržby v roce 2019 zahrnují i náklady na cateringové služby, ce máme v plánu i další úpravy, jako je například osazení terakteré se od roku 2020 do tržeb již nepromítají, pořadatelům je sy zatahovacími zástěnami, které by prodloužili její využití až
tato částka fakturovaná přímo.
do chladnějších podzimních dnů, popřípadě by v létě poskytly
- Výrazný nárůst počtu vystavených dokladů v roce 2021 byl zastínění proti zapadajícímu slunci. V plánu je i doplnění laviček
způsoben prodejem přes okénko, tzn. nezůstávaly otevřené do areálu, rozšíření herních prvků pro děti nebo klimatizace v reúčty a hosté si každý jednotlivý nákup platili zvlášť.
stauraci.
- Markantní nárůst tržeb v tomto roce je důsledkem nárůstu
O prázdninách pro Vás budeme mít otevřeno ve středu
počtu konaných akcí a tedy navýšení tržeb za pronájem neby- a ve čtvrtek od 15 do 19 hodin, v pátek od 13 do 21 hodin, sotových prostor.
bota od 11 do 21 hodin a neděle od 11 do 19. Aktuální infroma- Data za rok 2022 jsou k datu 25. 6., měsíc červen tedy ještě ce můžete sledovat na www.amfikbukovina.cz, nebo na našem
není uzavřený.
Facebooku.
Jan Zavřel, ředitel organizace
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Fotbalové aktuality jaro 2022 TJ Popovice

Od začátku dubna jsme začali trénovat 2x týdně – středa
a pátek. První tréninky probíhaly na novém hřišti v Amfíku.
Během celé fotbalové sezóny jsme odehráli 20 utkání. Z toho
6 vítězství, 5 remíz a 9 proher. Se skóre 35:45 a s 23 body jsme
obsadili 8. místo z 11 mužstev.
Již před začátkem sezóny jsme se přihlásili do soutěže o Pohár OFS žákůAuto Ravira Cup a vytvořili jsme sdružené mužstvo s TJ Vlčnov. Podařilo se nám v semifinále porazit Uherský
Ostroh 7:0 a postoupili jsme do finále, které proběhlo na stadiónu FC Slovácko v Uherském Hradišti dne 27.května. Zde
náš sdružený tým nastoupil proti mužstvu z Nivnice a po vyrovnaném průběhu jsme těsně prohráli 0:1. Přesto hrát na prvoligovém stadiónu bylo pro naše žáky velkým zážitkem.
Dne 11. června proběhlo na hřišti v Popovicích ukončení
fotbalové sezóny žáků, kterému předcházelo vítězné utkání
s týmem Rudice 6:1. Počasí vyšlo úžasně. Zahráli jsme ještě
fotbal rodiče versus žáci (3:3 + penalty) a hrál se i stolní tenis.
Mladí fotbalisté byli opět oceněni upomínkovými předměty

a diplomy. Výborné občerstvení bylo zajištěno, vše proběhlo
ve skvělé atmosféře.
V následujících dnech a týdnech nás čeká ještě přátelský
zápas ve Vlčnově a v srpnu soustředění v penzionu Boďa
v Horním Němčí. Čekáme také na výsledek naší žádosti v dotaci Můj klub 2022. Žáci jsou přihlášeni do následující sezóny.
V současné době je v hráčském týmu 13 hráčů. Do dorostu
odchází 3 hráči. Je nutné tým posílit o další hráče. Prosíme
kluky a holky (10-14 let), kteří mají rádi fotbal, aby se nebáli
a přišli za námi na hřiště.
Během jarní sezóny onemocněl trenér žáků Florián Paška, kterému všichni přejeme hlavně zdraví a brzký návrat
do běžného života. V závěru sezóny posílil trenérský tým Roman Potomák.
Chtěli bychom opět poděkovat hráčům za jejich aktivní přístup, rodičům za výbornou spolupráci a sponzorům (Kovokon s.r.o., Evektor-Aerotechnik, Obec Popovice) za podporu.

Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků TJ Popovice
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců duben - červen 2022 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Pavel Křapa 401
Richard Boček 232
František Vlk 94
Vladimír Kojetínský 303

75 let
František Kaňovský 365
Miroslav Martinec 352
Libuše Bajajová 197

99 let
Marie Jakúbková 88
Rozloučili jsme se
Emílie Stašková 88 let
Jaroslava Šrámková 80 let

80 let
Anna Navrátilová 15

70 let
Vladimír Majíček 293
František Bičan 161

Narození
Kateřina Šuranská 290

89 let
Marie Galušková 122

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to, prosím, obecnímu úřadu nebo členům sociální komise
nejpozději do 31. srpna 2022.

Vítání občánků

V neděli 24. dubna byly v obřadní místnosti obecního úřadu jako noví občánci Popovic slavnostně přivítány děti:
Mikuláš Malina, Jasmína Kovbasjuková a Elena Bičanová. Dětem i rodičům přejeme hodně sil, zdraví, štěstí, lásky a pohody.

TJ Družstevník Popovice
Muži
10. 4.
24. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Ostrožská Lhota		 66 : 12
Dolní Němčí B		 45 : 26
Popovice		 34 : 34
Boršice u Bl.		 33 : 35
Horní Němčí		 32 : 28
Hluk B		 30 : 31
Uh. Ostroh B		 27 : 38
Hradčovice		 19 : 30
Částkov		 13 : 65

2:1
2:1
1:3
2:1
5:0
42
31
29
25
19
19
16
16
8

Žáci
10. 4.
17. 4.
1. 5.
3. 5.
8. 5.
15. 5.
24. 5.
1. 6.
11. 6.
19. 6.

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

0:4
1:1
2:0
2:1
2:2
4:1
2:2
0:8
6:1
5:2

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

Bojkovice B/Pitín
Nivnice		
Suchá Loz		
Újezdec/ Orel UB
Hradčovice		
Vlčnov		
Havřice		
Popovice		
Záhorovice		
Prakšice		
Rudice		

138:33
116:41
76:43
87:79
65:67
59:85
79:82
35:45
45:85
48:63
29:154
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