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Zveme Vás
Sobota 27. dubna
Otvírání cyklostezek
vydejte se po vinařských cyklostezkách,
vybrat si můžete z 6 různě náročných tras,
stezka Dolním Poolšavím má zastávku
i v Amfíku Bukovina.
Start v 8.30 hod., UH Masarykovo náměstí
Úterý 30. dubna
Slet čarodějnic a čarodějů
pořádá Klub žen, připraveny jsou úkoly
a soutěže, průlet obcí a špekáčky.
Za deště se akce nekoná.
u OÚ v 17.30 hod.
Neděle 5. května
Senior klub
KD, od 15 hod
Neděle 12. května
Vystoupení pro maminky
děti ze ZŠ a Popovjánku
KD, od 15 hod
Sobota 18. května
XI. Popovický jarmark řemesel
srdečně zve SPOT Slunéčko
Amfík Bukovina, od 14 hod.
více na str. 15
Středa 22. května
Soutěžní den IZS
Amfík Bukovina, od 8 hod.
více na str. 12
Sobota 25. května
Senior festival
Amfík Bukovina, více na str. 12
Sobota 1. června
Pohádkový les
startovné 50 Kč
občerstvení zajištěno
hřiště TJ a okolí, start ve 14.30 hod.
Neděle 2. června
Senior klub
KD, od 15 hod.

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 15. dubna 2019 od
18 hodin na obecním úřadě.

8. dubna 2019

Starostův úvodník

Vážení spoluobčané,
konec loňského roku a začátek toho
letošního byl nabitý kulturním a společenským děním, takže v kaleidoskopu
událostí uvnitř tohoto vydání se můžete
na řadě obrázků najít a tyto okamžiky si
připomenout. Že jste tam nebyli? Nevadí, příště vám to určitě vyjde, jste zváni.
Největší odměnou pro účinkující a organizátory všech setkání, zábav, obchůzek,
soutěží, plesů a výstav je totiž to, že jejich úsilí nepřijde nazmar, že účast je hojná a že
se lidi baví. Děkuji proto vám všem, kteří se na bohatém kulturním a společenském
dění v obci podílíte: všem na jevišti, za oponou i v hledišti.
Ale nejenom kulturou živ je člověk, nebo vlastně obec. Zima se letos také několikrát připomněla a nadělila trochu sněhu. Těm, kteří si ho „užili“ s metlou, lopatou
nebo v traktoru a snažili se udržet chodníky schůdné a silnice sjízdné, patří stejný
dík.
V listech se také dočtete o poskytování pohřebného nebo prodeji palivového dřeva z obecních lesů. Pokud jste se s těmito novinkami doposud neseznámili, třeba
na webových stránkách obce, určitě stojí za přečtení. V článku o kanalizaci pak možná naleznete odpovědi na své dotazy ohledně současné situace likvidace splašků.
Ještě předešlému vedení obce se v minulém roce podařilo získat dotaci na opravu
hřbitovní zdi. S provedením oprav počítáme v průběhu nadcházejících měsíců a to
v úsecích nad a pod márnicí, kde je zeď v nejhorším stavu. V případě přiznání dotace
na druhou etapu oprav by práce pokračovaly na horní zdi směrem k hlavní bráně.
Přeji vám příjemné čtení
Martin Slováček

Kanalizace v obci

V naší obci je vybudována jednotná kanalizační síť, viz přiložená mapka. Celá síť je
složena z několika samostatných částí - stok. Na konci roku 2015 byl uveden do provozu kanalizační přivaděč (na mapce výtlak V1), kterým jsou odpadní vody přečerpávány výtlačným potrubím do kanalizační sítě města Uherské Hradiště s čistírnou
odpadních vod ve Štěpnicích (ČOV). V návaznosti na to je snahou propojit jednotlivé stoky v obci tak, aby neústily do otevřených příkopů, ale byly svedeny do kanalizačního přivaděče a maximum odpadních vod se čistilo v ČOV.
V tuto chvíli je na ČOV přivedena pouze část obce, a to stoky „A“, „B“ a „D“. Řada
nemovitostí podél nich však na kanalizaci napojena není. Buď mají historicky odpady vyvedeny do dvorů a splašky odtékají do otevřených příkopů, spádem do kanalizace nedosáhnou nebo používají jímky na vyvážení. Stoka „C“ pak nadále ústí
do otevřeného příkopu a splašky vtékají do Olšovce. Abychom tuto situaci napravili,
probíhají přípravy na propojení stoky „C“ se stokou „A3“ a dobudování kanalizace
pro nemovitosti, které na stávající stoky nedosáhnou. Jednáme s vlastníky těchto
nemovitostí a připravujeme podklady pro povolovací řízení.
K tomu, zda je domácnost s domovní čistírnou odpadních vod, septikem nebo
jímkou na vyvážení povinna se na kanalizaci svedenou do ČOV připojit nebo může
likvidovat odpadní vody tak jako doposud, říká § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích, že obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům
pozemků a staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Kanalizační síť
se snažíme dobudovat tak, aby připojení bylo technicky možné pro všechny. Ne ale
proto, abychom pak plošně uložili povinnost se na ni připojit, ale proto, abyste tuto
možnost zkrátka měli. Hlavní snahou je totiž dbát o životní prostředí.

Pokračování na str. 2
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Kanalizace v obci

Pokračování ze str. 1
Budeme tedy mít zájem také na tom, aby náležitě likvidoval odpadní
vody i ten, kdo se na kanalizaci připojit nechce. V případě pochybností má obec možnost například podat podnět České inspekci životního
prostředí nebo vodoprávnímu úřadu k prošetření, zda tomu tak opravdu
je. Předpokládáme, že drtivá většina z vás se napojení na kanalizaci nebrání. Pokud to někdo odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace
odpadních vod v domovní čistírně, septiku nebo jímce, nic mu v tom
nebrání. Bude samozřejmě ale muset splňovat povinnosti dané legislativou. V případě domovní čistírny nebo septiku se prokázat platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod,
uschovávat protokoly o provedených rozborech. V případě bezodtokové
jímky doložit její nepropustnost, zajišťovat zneškodňování odpadních
vod jejich odvozem na ČOV a uchovávat doklady o odvozu - množství
takto zneškodněných odpadních vod by mělo odpovídat odebranému
množství vody podle faktur. Bude na každém z vás, zda přenecháte povinnosti spojené s likvidací odpadních vod SVK a zaplatíte za tuto službu
ve formě stočného (nemluvě o tom, že tím navíc zhodnotíte vaši nemovitost), nebo ponesete odpovědnost za likvidaci sami a nákladem vám
budou úhrady za rozbory vody, provoz domovní čistírny či vyvážení jímky. Pokud se rozhodnete pro první variantu, je třeba se obrátit na SVK
a podat žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky.
-ms-
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Ze zasedání zastupitelstva
Poslední zasedání roku 2018 se uskutečnilo 17. prosince. Zastupitelé na něm projednali a poté přijali tato důležitá usnesení:
• schválení smlouvy o provozování kanalizační stoky B1-1 se společností Slovácké
vodárny a kanalizace, Uherské Hradiště - jedná se o propoj u MŠ realizovaný na podzim loňského roku
• schválení plánu inventarizace majetku obce
• schválení změny č. 7 rozpočtu obce na rok 2018:
na straně příjmů dochází k navýšení o 1.087 tisíc
- celkové příjmy 19.412.100,
• výdaje zůstávají beze změny			
- celkové výdaje 12.164.900,aktuální stav peněžních prostředků na bankovních účtech obce 18 227 059,38 Kč
• schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019
• stanovení kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření ve vymezeném
rozsahu na straně příjmů i výdajů dle zákona o obcích s tím, že si zastupitelstvo vyhradilo právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
Poprvé v tomto roce se zastupitelé sešli na veřejném zasedání 18. února, kdy projednali a schválili:
• střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021,
• poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce
TJ Družstevník Popovice ve výši Kč 120.000,SPOT Slunéčko ve výši Kč 20.000,TS Popovjánek ve výši Kč 20.000,Český svaz včelařů Uh. Hradiště ve výši 3.000,PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče Uh. Hradiště ve výši 3.000,Svaz tělesně postižených Uh. Hradiště ve výši 2.000,• uzavření smlouvy o umístění anténního systému na komíně budovy Popovice č.
107 se společností STARNET, České Budějovice,
• žádost o dotaci Ministerstva zemědělství na obnovu hřbitovní zdi – II. etapa. Obec
obdržela v roce 2018 dotaci z MZe na opravu části hřbitovní zdi. Tato oprava se bude
realizovat letos. MZe vypsalo stejnou výzvu i pro letošní rok a vzhledem k tomu, že
všechny potřebné podklady byly připraveny v souvislosti s žádostí v minulém roce,
nabízí se podat žádost na opravu další části hřbitovní zdi i letos. Podle podmínek dotace je pro přímé zadání zakázky maximální částka 300.000,- Kč (podpora činí max.
70 %). V případě úspěšného vyřízení žádosti by pak podpora činila 200.000,-.
• směrnici č. 1/2019 o hospodaření se dřevem (viz. str. 5)
• vyplácení pohřebného ve výši 2.000,- Kč a Pravidla pro jeho poskytnutí
• pořízení malotraktoru zahradního rideru Stiga s příslušenstvím. Zahradní traktor
na sečení trávy na fotbalovém hřišti je na konci své životnosti. Další zahradní traktor
na sečení trávy v Amfíku Bukovina je v provozuschopném stavu, nemá však využití
pro jiný potřebný účel než sečení. V obci je pak malý kolový traktor s příslušenstvím
na zimní údržbu a sečení trávy. Zastupitelstvo obce se rozhodlo traktor na fotbalovém hřišti nahradit traktorem z Amfiku Bukovina. Do Amfíku pořídit nový víceúčelový rider s příslušenstvím na sečení trávy, zametání chodníků a vlečkou, který bude
sloužit také v obci. Malý kolový traktor s příslušenstvím, bude dále v provozu v obci,
pro případ poruchy zálohovaný novým riderem.
• změnu č. 1 rozpočtu na rok 2019
příjmy + 359 390 Kč celkové příjmy po změně
13 510 090 Kč
výdaje + 742 090 Kč celkové výdaje po změně
13 568 090 Kč
deficit ve výši 58.000 Kč bude pokryt z peněžních prostředků na bankovním účtu
obce
Aktuální stav peněžních prostředků na bankovních účtech obce je 19 218 807 Kč.

Větve z ořezu stromů

Vážení spoluobčané, pokud nechcete řešit likvidaci většího množství větví
z ořezu stromů pálením na své zahradě a obtěžovat okolí kouřem, vycházíme vám
v tomto chvályhodném rozhodnutí vstříc a nabízíme jejich odvoz. Malá vlečka
100,- Kč, velká vlečka 200,- Kč. S požadavkem se obraťte na obecní úřad nebo volejte 777 761 732.

Pohřebné

Zastupitelstvo obce se rozhodlo uvolnit z rozpočtu obce finanční prostředky
na vyplácení pohřebného za zemřelé
osoby s trvalým pobytem v Popovicích.
Stát zrušil plošné vyplácení pohřebného
ke konci roku 2007. Pohřebné vyplácené
obcí se jej nesnaží nahradit, ale chce být
symbolickým gestem a poděkováním
za setrvání občanů v obci až do konce
života. Vyplácení pohřebného se řídí
Pravidly pro poskytnutí pohřebného.
• Pohřebné není sociální dávkou poskytovanou podle zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o příspěvek Obce Popovice na krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu.
• Žadatel je fyzická osoba, která na své
náklady zajistí pohřbení zemřelé osoby.
• Pro účely vypláceni pohřebného se
zemřelou osobou rozumí pouze ta osoba, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt
na území obce Popovice.
• Nárok na pohřebné vzniká dnem
uhrazení nákladů na pohřeb.
• Žadatel musí podat žádost do 1 měsíce od úmrtí zemřelé osoby, které vypravil pohřeb. V případě, že tak neučiní,
zaniká mu nárok na vyplacení pohřebného.
• Žádost o pohřebné předkládá osobně žadatel na předepsaném tiskopise (ke stažení na webových stránkách
obce) s přiloženým originálem úmrtního
listu a originálem dokladu o zaplacení
pohřbu. Originály žadatel po ověření
a vyhotovení kopií obdrží zpět. Jméno zemřelé osoby a žadatele musí být
shodné s údaji uvedenými na dokladu
o zaplacení pohřbu. Žadatel se prokáže
dokladem totožnosti.
• Pokud by žadatel vypravil současně více pohřbů nebo pohřeb společný,
náleží mu pohřebné za pohřbení každé
zemřelé osoby. Jestliže splňuje podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží
tento příspěvek pouze jedné z nich, a to
té osobě, která uplatnila nárok jako první.
• Nárok na pohřebné nemá žadatel,
který vypravil pohřeb nezaopatřenému
dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte (v tomto případě se jedná o sociální
dávku státní sociální podpory).
• Výše pohřebného činí 2 000 Kč a to
bez ohledu na výši uhrazených nákladů
spojených s pohřbením zemřelé osoby.
• Pohřebné se vyplácí jednorázově
v hotovosti na pokladně obecního úřadu při předání žádosti splňující veškeré
náležitosti.
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Zahrádkářský
sloupek

Jaro už začalo, Josefovský košt vín s vítáním jara už máme také za sebou a podle ohlasů návštěvníků se líbil. Vystaveno
bylo 464 vzorků, každý si mohl vybrat
a ohodnotit vína sám. Zahrádky ožívají,
doporučené práce a ochrana rostlin jsou
uváděny na zahrádkářské stránce obecního webu v informacích. Letošní rok
je důležitý pro celý Český zahrádkářský
svaz – probíhají volby do všech stupňů
organizace pro další pětileté období.
Členové naší základní organizace si též
na výroční členské schůzi 6. dubna zvolí
nový, omlazený výbor. Věřím, že ZO ČZS
Popovice bude nadále úspěšnou organizací a bude pokračovat v tradicích.
V pálenici bylo vypáleno 9 100 litrů absol.
alkoholu pro víc jak 500 spokojených zákazníků, voda z nové studny stačila, ale je
velmi tvrdá, zanášela instalaci – je nutné
ji upravit. Se školou jsme i letos vyhlásili
výtvarnou soutěž na téma „Moje oblíbené ovoce“. Děti za jejich práce, které byly
k vidění na výstavě vín, dostaly drobné
dárky. Podpořili jsme také soubor Popovjánek, který reprezentuje naši obec
a vystupuje i na naších výr. členských
schůzích. Nový výbor zdědí odpovědnost za veškerý majetek naší organizace.
Přeji mu výdrž, chuť do práce a podporu
členů, případně i „veteránů“.
J. V.

Rozpočet obce Popovice na rok 2019

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Výdaje
1014
1031
1070
2143
2212
2219
2292
2321
3113
3314
3319
3326
3349
3399
3419
3429
3543
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3745
4359
5212
5512
6112
6171
6310
6402
6409

11 936 000
457 000
757 700
13 150 700

Ozdravov. hosp. zvířat, plodin a veter. péče
Pěstební činnost
Rybářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár.
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovac.prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Pomoc zdravotně postiženým
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb.a kom.)
Využívání a zneškodňování ost. odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příj. a výdaje z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené

150 000
150 000
50 000
50 000
250 000
250 000
105 500
800 000
1 400 000
60 000
600 000
50 000
40 000
150 000
120 000
1 400 000
10 000
230 000
930 000
300 000
20 000
30 000
590 000
120 000
80 000
800 000
203 000
2 000
25 500
2 000 000
1 827 000
5 000
8 000
20 000

Výdaje celkem

12 826 000

8115
8124

324 700
-1 383 000

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř.

Telegraficky z uplynulého volebního období ZO ČZS Popovice
2015

Pálenice - výměna dvojité měděné nádrže na lajtr za 2 nerezové, GO lihového
měřidla ZEHR (požadavek CÚ). Sklep - zavedení topení na WC a příčka na chodbu
sklepa.

2016

Sklep - zateplení kuchyně a čelní stěny.
Pálenice - kolaudace po nové kontrole
HZS. Po 70ti letech nové plány, dokumen4

tace a splnění dalších požadavků, bez
toho by hrozilo zavření pálenice. Vyřešeno ve spolupráci s OÚ.

2017

Sklep – GO stolů ve sklepě (Smetana Podolí).
Pálenice - řešení stálého nedostatku
chladící vody a snaha o uzavřený okruh
chlazení. Pořízení 4.800 l nádrže na vodu
v pálenici a chladič. Chlazení nestačilo

ani na to 14tidenní pálení, výbor rozhodl
o pořízení nové studny.

2018

Pálenice – stavba vrtané studny
do hloubky 30 m. Voda pro 3 měsíční
sezonu stačila, ale instalace se zanášela
vápencem. Podle rozboru je voda velmi
tvrdá, je nutno ji změkčit. Letos byl zakoupen změkčovač, po jeho uvedení do provozu ověříme až při další sezoně pálení.
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Prodej palivového dřeva z obecních lesů
Na základě připomínek občanů a také
legislativních požadavků vyplývajících
zejména z Nařízení EU č. 995/2010 (Systém náležité péče) jsme zavedli pravidla
pro prodej dřeva z obecních lesů, která
mají za úkol přispět k zajištění hospodárnosti a účelnosti využití obecního
majetku. Od přijetí těchto pravidel
na zasedání zastupitelstva obce 18. 2.
2019 se pořadník utěšeně plní a rychle
se blížíme celkovému plánovanému objemu pro tento rok - 200 m3. Vzhledem
k relativně rozsáhlému napadení smrků
kůrovcem a usychání borovic v důsledku sucha, se práce v lese nyní omezují
v první řadě na likvidaci této kalamity,
následné zalesnění holin a zajištění porostů. Těžba za účelem výroby tvrdého
palivového dřeva bude probíhat následně v průběhu roku. Prosíme proto o trpělivost.
Při prodeji palivového dřeva se postupuje podle pravidel.
• Pro zájemce o odkup dřeva je na úřadě
obce zřízen pořadník žádostí.
• Do pořadníku je zařazen každý zájemce, který podá žádost v kanceláři obecního úřadu, a u kterého zároveň obec
Popovice neeviduje jakýkoli dluh. O palivové dřevo z lesů v majetku obce Popovice mohou požádat pouze občané

s trvalým pobytem v obci Popovice.
• Obec každou žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem
a zařadí do pořadníku žádostí. Pořadí určuje datum podání žádosti.
• Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne lesní hospodář zájemci
požadované dřevo k prodeji. Za tímto
účelem je žadatel povinen do žádosti
uvést kontaktní telefonní číslo.
• Maximální množství dřeva na jednu žádost a jednu nemovitost (dům s číslem
popisným) je 5 m3/rok resp. 9 prostorových metrů (prm). Další zapsání žadatele
do pořadníků je možné až po uspokojení jeho předešlé žádosti.
• Zájemce, kterému je nabídnuto dřevo, může nabídku jedenkrát odmítnout
a neztrácí svoje místo v pořadí. Do pořadníku se zavede záznam, kdy bylo dřevo žadateli nabídnuto. Pokud však neodebere dřevo ani po druhé nabídce je
z pořadníku vyřazen.
• Žádosti nelze do pořadníku podávat
za více osob žijící ve společné domácnosti (číslo popisné = jedna žádost).
• Kupující uzavře s prodávajícím Smlouvu.
• Platba za odkup palivového dřeva
musí být provedena před odvozem dřeva z lesa na pokladně obecního úřadu
v Popovicích.

Ceník palivového dřeva z lesů obce Popovice pro vlastní občany

Tvrdé dřevo
v celých délkách 
800,- Kč/m3
Měkké dřevo
v celých délkách
500,- Kč/m3
3
Celkový počet m = součet objemů
jednotlivých kmenů zjištěných ze středového průměru kmene bez kůry a jeho
délky (kubírování tzv. teplickou metodou)

Tvrdé dřevo
v délkách 1 m v hráni 
800,- Kč/prm
Měkké dřevo
v délkách 1 m v hráni	 500,- Kč/prm
Celkový počet prm (prostorový metr)
= délka hráně vysoké 1 m z rovnaných
metrových polen

Termíny svozu odpadů
Popelnice:

Plasty:

3. dubna, 17. dubna, 1. května, 1. dubna, 13. května, 10. června
15. května, 29. května, 12. června,
Papír:
26. června
12. dubna, 14. června

Srandohled
Vitajte milí ludé, tož už je to tu zas. Jaro,
aj náš zpravodaj s týmto slúpečkem. Začaly
práce na zahrádkách, gruntuje sa aj doma.
A aby bylo eště víc živo, tož od nového roku
po republice řádí ten bejbybum. Mám radost, že to došlo aj do našej dědiny. Mosím
uznat, že dneska sú ty maminky zodpovědnější. Vzorně sa na tú štastnú chvilku
připravujú. Chodí na přednášky, plavat aj
cvičit. Tož já sem nezodpovědně chodila
cvičit na stavbu a na pole. Přednášku sem
dostala o tom, jak sa míchá malta a měsíc před porodem jezdila s kolečkama. Tož
v minulém století eště nebylo zdravotnictví
na takovéj úrovni. Dneskaj sú takové vymoženosti a technyka, že vám dochtor řekne neenom lesti to bude kluk nebo děvčica,
ale aj lesti to bude blonďaté či tmavovlasé,
lesti bude mět hlavu na to, aby sa vyučilo, alebo půjde na vysokú a ostane vám
na krku. No pokrok nezastavíš! Když sem
tehdy zjistila, že v kalendáři je stejný datum, jaký mám napsaný v téj průkazce pro
mamky čekatelky, začala sem mět obavu,
že to nestihnu. Šak ně nic nebylo! To chce
rozýbat. Tož sem mojého vytahla na procházku. Tehdy sme bývali v králíkárni
v okresním městě. Rači cárám po venku než
po obchodech, tak sme vyrazili směr Jarošov. Vylézli hore sjezdovkú, přes vinohrady
trochu blúdili a asi po třech hodinách sme
dorazili zpátky dom. A furt nic. Večer sme
měli eště besedu, švagra a babičku čekatelku, kerá byla asi víc nervoznější než já.
Švagr přemluvíl mojého, že mu pro jistotu
nechá auto - kdyby náhodú. V klidu sme
šli spat s tým, že to doktor špatně tipovál.
V noci to ale přišlo takovým fofrem, že auto
nechané „pro každý případ“, bylo darem
z nebes. Dofrčeli jsme do nemocnice
a hned mě brali na sál. Pak už si enom pamatuju: „Tak maminko zatlačte, a už vidím
hlavičku, ručičku a už je na světě. Máte holčičku!“ Nevím proč, ale v ten moment sem
si zpomněla, jak sme ani ne před dvanácti
hodinama blúdili mařackýma vinohradama. Nechybělo moc a Radunka by měla
v rodném listě zapsané: místo narození:
jižní svah, třetí řádek, 5. hlava, Ryzlink vlašský. No a tečku tomu udělal dědeček. Když
mu babička volala, že máme děvčátko, tak
se v té eufórii přeslechl. Když přišla z práce
dom, děda ze súsedama zapíjal dvojčátka! Tož už sa těším, že to aj u nás bude tak
veselé!!! Přeju všeckým maminkám, ať sú
zdravé a veselé a všeckým dědákom, ať si
to pořádně užívajú! Vaša Nováčka
5
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Nové vedení základní a mateřské školy

Starosta obce na veřejném zasedání dne 17.12.2018 seznámil
přítomné s výsledkem výběrového řízení na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Popovice, které se konalo 28. 11.
2018. Na základě celkového vyhodnocení konkursu komise stanovila pořadí uchazečů, které má pro zřizovatele doporučujících
charakter. Starosta obce se k tomuto doporučení přiklání a rozhodl se s účinností od 1. 2. 2019 jmenovat ředitelkou školy Mgr.
Ilonu Elišku Hendrychovou. Nové paní ředitelce jsme položili
pár otázek.
Prozradíte nám něco o sobě a o své dosavadní pedagogické
činnosti?
O sobě nehovořím ráda, jsem spíše introvert. Tíhnu k přírodě,
kterou miluji a snažím se ji chránit. Mezi mé oblíbené sporty patří lyžování v zimě, volejbal, cykloturistika a plavání v létě. Bydlím
v Uherském Brodě v rodinném domě s velkou zahradou, takže
také ráda zahradničím. K výchově a školství, jak se to už v životě
stává, jsem se dostala oklikou. Po mateřské dovolené jsem si našla
práci na stavebním učilišti v Domově mládeže jako vychovatelka.
Začala jsem při práci opět studovat na VUT v Brně pedagogické
minimum pro vychovatele a mistry. Dalším mým krokem na vysněné cestě učit děti byla nabídka práce od ředitele Základní školy v Prakšicích. A následovalo znovu distanční studium, tentokrát
na Ostravské univerzitě magisterský obor, což při práci a rodině
nebylo jednoduché. Kromě práce třídní učitelky jsem se realizovala v mnoha kroužcích, ať už to byl kroužek AJ, sportovních her
nebo keramiky. Když se na ta léta podívám zpětně, musím říct, že
mi přinesla spoustu radosti s dětmi, které jsou dnes již sami rodiči.
Vychovala jsem velkou řádku skvělých lidí a jsem na to hrdá.
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Co Vás přimělo ke konkurzu a jaký byl začátek v nové roli?
Rok 2018 nazývám velkým předělem ve svém životě. Již nějaký čas jsem zvažovala, jestli mám vyzkoušet své další schopnosti, které nebyly tak úplně využity. Pátrala jsem, objevila konkurz
na ředitele ZŠ v Popovicích a po zralé úvaze jsem se přihlásila.
Od nástupu do funkce ředitelky uplynul zatím velmi krátký čas
na jakékoliv hodnocení. Nejsem přítelem planých řečí, mám raději činy. Postupuji po malých krůčcích, zatím to možná není
vidět, ale první vlaštovky už přilétají. V nejbližší době spustíme
nové webové stránky školy, vytvořili jsme také logo školy. Jsem
přesvědčena, že spolupráce se stávajícími pracovníky školy je
a nadále zůstane velmi dobrá. Kolegyně jsou vstřícné a snaží se
mi pomáhat. Také ostatní pracovníci školy jsou na mě milí a spolupracují, co jim síly stačí. Využívám tuto příležitost jim za to poděkovat i veřejně.
A co plány do budoucna?
Plánů do budoucna mám spoustu, ale všechno se odvíjí od financí. Věřím, že se mi alespoň část vizí podaří uskutečnit ve spolupráci s obcí a panem starostou. Mám v plánu nabídnout rodičovské veřejnosti otevření pátého ročníku, aby žáci odcházeli
z naší školy, až budou více vyzrálí na přestup do jiného prostředí. Ve vzdálenějším horizontu vidím výstavbu tělocvičny, aby se
zlepšily podmínky výuky tělesné výchovy. Budova školy se mi velmi líbí, půdní prostory jsou obrovské a skýtají neuvěřitelné možnosti pro budovatele, stačí jen najít zdroj financí. Zaměříme se
na opomíjenou environmentální výchovu a určitě najdeme i další oblasti, které rozvineme. Ve výhledu školního roku 2019/2020
žádám o možnost realizovat projet tzv. Šablon, který vyhlásilo
MŠMT. S radostí přivítáme rodiče, kteří budou ochotni aktivně se
zapojit do chodu školy, a určitě později požádáme odborníky z jejich řad o spolupráci v rámci Projektových dnů školy. Jak už jsem
zmínila, ve školním roce 2020/2021 bychom chtěli otevřít 5. třídu.
Bude potřeba velké vstřícnosti všech zúčastněných, aby tato vize
byla uskutečněna. Záleží také na rodičích, zda budou mít o naši
snahu zájem. V nejbližší době nás čeká mnoho akcí v rámci výuky
i mimo ni. Zmíním Projekt Hasík, Den Země, Velikonoční dílničky,
samozřejmě také důležitý okamžik v životě budoucích prváčků,
a to jejich zápis do 1. třídy. Dále se zúčastníme akce Celé Česko čte
dětem a nemohu zapomenout ani na besídku ke Dni matek. No
a na konec školního roku jsme pro žáky připravili výlet do Brna.
Závěrem bych chtěla ještě jednou moc poděkovat všem, kteří pomáhají realizovat mé nápady, a těším se na další spolupráci.
Děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme hodně štěstí, pevné
nervy, nevyčerpatelnou energii, pochopení a podporu od rodičů Vašich žáků a hlavně radost z vykonané práce. 
-JN-
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Mateřská škola
Počet dětí, které mohou
navštěvovat
mateřskou
školu, už několik let klesá.
V tomto školním roce
máme zapsáno 26 dětí
ve věku 3 – 7 let. Zatím jsou
děti rozděleny do dvou
tříd, ale paní učitelky mají
snížený pracovní úvazek
a samozřejmě i peníze. Z tohoto důvodu, tedy nepřijetí
sníženého úvazku, odešla
ze školky paní učitelka Martišková. Od září nastoupila
na uvolněné místo paní
učitelka Grebeňová. Ta bohužel dlouhodobě marodí,
a tak už teď zažíváme provoz, který zřejmě nastane od nového školního roku. Vzhledem
k počtu dětí bude s největší pravděpodobností otevřena pouze jedna třída. I přes tyto, pro nás nepříznivé skutečnosti, se
snažíme připravit dětem pestrý a zajímavý program. Ať už to
jsou aktivity předškoláků jako plavání, edukativně stimulační
skupinky, návštěvy v 1. třídě a společná práce s prvňáky nebo
dopravní výchova. Všechny děti se účastní výukových programů, které vedou lektorky z DDM Šikula nebo ekologického
centra Trnka. V únoru jsme navštívili Slovácké divadlo a předškoláci loutkové divadlo provozované dámami z hradišťského
Sokola. Do školky za dětmi pravidelně jezdí několik loutkových
a maňáskových divadel. V případě příznivého počasí vyrážíme s dětmi na delší polodenní vycházky do okolí. Ale vlastně,
i když se neděje nic zvláštního, mají děti na každý den připravený program, kterým se je snažíme co nejvíce zaujmout
a předat poznatky a vědomosti o různých tématech. Často
sami musíme hledat pomoc v „chytrých knihách“, protože rozsah témat, o která se naši žáčci zajímají je velmi široký. Do konce školního roku nás čeká ještě hodně práce a zážitků. Mimo
několika výukových programů, naplánovanou také návštěvu

u včelaře, velikonoční dílnu s rodiči, odpoledne pro
maminky, návštěvu dopravního hřiště, pasování
předškoláků na školáky
a hlavně školkový výlet.
Každý týden si mohou přijít hrát maminky s dětmi,
které se chystají k zápisu
do školky. Zápis do mateřské školy proběhne
ve dnech 13. – 16. května.
V tomto termínu si rodiče
dětí vyzvednou ve školce
„ Žádost o přijetí“ a dostanou další potřebné informace. Přihlásit se mohou
děti narozené do 30. 6.
2017. Nástup dětí před dovršením 3 roku věku je nutno dohodnout individuálně. Připomínám, že 3leté děti musí být
očkovány podle očkovacího kalendáře, případně musí mít
potvrzení o tom, že nemohou být očkovány ze zdravotních
důvodů. Tato podmínka už neplatí pro děti, které v mateřské škole absolvují poslední povinný ročník před nástupem
do základní školy. V současné době nás, zaměstnance ve školce, trápí a mrzí přístup některých rodičů, kteří chtějí řešit vnitřní
školkové záležitosti, ale bez toho, aby se seznámili se skutečným
stavem věcí. Připadá nám, že chtějí rozhodovat o nás, ale bez nás.
Zbývá mi ještě poděkovat našemu zřizovateli - obecnímu úřadu
za péči, kterou nám ve všech směrech dlouhodobě věnuje. Naší
školce bych přála hodně šikovných dětí, spokojené, laskavé, tvořivé
a pro věc zapálené učitelky a spokojené a doceněné provozní
zaměstnance. No a samozřejmě rodiče, kteří budou svým dětem
věnovat, v tomto pro dítě snad nejdůležitějším věku, potřebnou
a všestrannou péči, budou jim nastavovat hranice a také jim budou
příkladem, který by děti mohly následovat. Protože už Jan Amos
Komenský říkal, že „mladý vůl se učí orat od starého“ a na tomto
faktu se za několik staletí nic nezměnilo.
Hana Sedláčková

Pojďte se hýbat! Můžete si vybrat!
Cvičení Taebo

každý čtvrtek od 19 hodin v KD
Jedná se o kondiční cvičení s hudbou s využitím úderu a kopů. Začínáme protažením,
rozehřátím, pokračujeme posilováním celého těla a končíme relaxační chvilkou. Cvičení je vhodné pro ženy i muže. Pro každého,
kdo chce zpevnit, zesílit a zhubnout. Intenzitu cvičení si může každý určit sám takže se nemusí nikdo bát, že
by cvičení nezvládl. Já jsem se k Taebu dostala úplnou náhodou.
Ve fitku, kde jsem chodila cvičit, mě jednou oslovila majitelka,
jestli bych ji nechtěla pomoci. Tak jsem se dostala k tomu, že si
udělám kurz fitness instruktora abych mohla trénovat a časem
i výživového poradce. Tímhle rozhodnutím jsem potěšila jednu
osobu, která mě povzbuzuje a vzala mě na své tréninky taeba.
Cvičení mě chytlo za srdce a po chvilce jsem viděla výsledky. Taebo je kouzelné, protože můžu využít různé cviky a hodina není
vždy stejná. Ráda poradím s technikou provedení cviku, aby bylo
cvičení efektivní a nedošlo například k úrazu. V Popovicich cvičíme parta skvělých lidi každý čtvrtek od 19h na KD. Sebou stačí

mít karimatku, vodu, činku (pro první hodinu půjčím), ručník,
50 Kč a dobrou náladu.
Těším se na Vás! Sabina Janků

Cvičení pro pohodu těla

každé pondělí od 18 hodin v KD
Řešení zdravotních problémů a častá
slova u obvodního lékaře: Než bude zahájena léčba, musíte snížit váhu! Doporučení
ortopeda při bolestí zad: Rehabilitace! A co
je rehabilitace? No přece cvičení! A co Vám
říká slovo prevence? Pokud znáte odpověď, tak přijďte mezi nás každé pondělí v 18 hodin do kd Popovice tuto problematiku řešit. Cvičení nemá žádný konkrétní název, jako např. jóga, pilates, zumba.... Je to souhrn cvičení mnou
sestavený za roky cvičení, soustředění a seminářů tak, aby jste
posílili svalstvo celého těla, odbourali přebytečný tuk tam, kde
ho nechcete a závěrem tělo protáhli a zrelaxovali. Je vhodné
pro ženy od 40 let do..... no prostě dokud jim zdraví dovolí přijít
za námi do kulturáku po svých.... :-).

Těším se na Vás! Marta Bajajová
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Kaleidoskop událostí

V neděli 6. ledna se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka.
Díky vaší štědrosti a obětavosti koledníků a vedoucích skupinek
dosáhl výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v obci Popovice 35.081,- Kč.

IX. Krojový ples s DH Javorinka, CM Včelaran, moravskou
besedou a bohatou tombolou byl přehlídkou různých variant
krojů z širokého okolí.

Děti i dospěláky přivedla do varu show bratrů Kurových na IV.
Dětském plese. Tančilo a bláznilo se na podiu i pod ním.

Tři polonézová předtančení předvedlo 45 dětí z Popovjánku.
Byla to krásná podívaná.

Fašankové obchůzky se zúčastnilo 40 masek včetně devítičlenné
kapely. „Popovská partyja“ se dala do dohromady pro tuto
příležitost a (až na dvě výjimky) výhradně z popovických muzikantů!

Na maškarním plese je vždycky veselo, letošní pochovávání basy
si vzali na starost Otík s panem Pávkem a ostatními obyvateli té
naší krásné Vesničky střediskové.
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Kaleidoskop událostí

Jaro je za dveřmi a napilno nemají jen zahrádkáři, ale také vinaři.
před Josefovskou výstavou vín je potřeba všechna vína ochutnat
a vyhodnotit. Degustace se konala 8. března.

Košt vína nabídl 464 vzorků kvalitních vín, příjemné posezení a k
tomu skvělou muziku v podání cimbálky Burčáci.

V první jarní sobotu se rozhoří na kopcích ohně a po vzoru
starých Keltů zpráva o příchodu jara šířená světelným telegrafem
putuje od Velké Javořiny až po Cheb.

Místní knihovna opět pro své čtenáře uspořádala Nocování
s Andersenem. 22. března 25 dětí soutěžilo, řádilo a bavilo se
s Princeznou na hrášku.

Nádherné počasí, nadšení a chuť pomáhat - tři aspekty
nezbytné pro zdárný průběh akce „Jarní vycházka s úklidem“.
A ty byly naplněny dokonale!

Vychovávejme příkladem! Velký dík patří rodičům, kteří na úklid
vzali své děti. Věřím, že tyto malé „sběrače“ nenapadne v lese
nebo na louce odhodit papír nebo sáček od bonbonů.
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Myslivci hodnotili a plánovali

Přicházející jaro je obdobím, kdy všechny spolky na výročních členských schůzích hodnotí uplynulý rok a plánují, co
budou dělat v následujícím období. Nejinak je tomu i v našem
mysliveckém spolku, jehož výroční schůze se konala dne 9.
3. 2019 na chatě v Bukovině. V minulém roce byly provedeny
změny ve složení výboru spolku, který nyní pracuje ve složení:
předseda František Bajaja, místopředseda Vladislav Baťka, hospodář Josef Wasserbauer, finanční hospodář Vratislav Kusák
ml., jednatel Jan Šilhavík, brigádnický referent Břetislav Havlíček ml., kynologický referent
Petr Omelka, revizní komise
Libor Kusák, Aleš Šilhavík a David Kučera. Spolek má 17 členů,
hosty a čekatele na zbrojní průkaz. Z mysliveckého hlediska
byl minulý rok značně poznamenán pokračujícím výskytem
afrického moru divokých prasat
v okrese Zlín. Státní veterinární
správa provedla řadu opatření
k zamezení rozšíření této nákazy do dalších okresů. V současné době jsou již všechna mimořádná opatření zrušena a mor
se již nevyskytuje. V zamořené
oblasti bylo uloveno 1175 divočáků a v našem okrese 1512.
V naší honitbě jich bylo uloveno pouze 5, což je oproti jiným
rokům velmi málo. Divočáci nebyli vidět ani při sklizni velkých
lánů řepky a kukuřice, kde většinou bývají ve větším počtu.
V naší honitbě se poprvé vyskytla fibropapilomatóza srnčí
zvěře. Je to nezhoubné nádorové onemocnění, které především postihuje kůži a podkoží.
U některých kusů zůstávají nádory malé po dlouhou dobu,
u jiných narostou do velkých
rozměrů během několika měsíců. Virus se přenáší pouze mezi
srnčí zvěří a jeho přenos z postižených kusů na lovce a lovecké
psy je nepravděpodobný. Toto
onemocnění bylo zpozorováno
u jednoho srnce a jedné srny.
Obě zvířata měla viditelné nádory a byla odlovena. Příroda
v minulém roce trpěla velkým
suchem s vysokými letními
teplotami, což mělo nepříznivý
vliv i na zvěř. Olšovec a všechny
další potoky ve žlebech, které po většinu roku mívají alespoň
trochu vody, byly rovněž vyschlé. Myslivci se podíleli na záchraně ryb ve zdejších rybnících tím, že umožnili připojení čerpadla čeřícího vodu k el. rozvodům na myslivecké chatě. Dalším
nepřehlédnutelným jevem v přírodě je značný úbytek kosů
vlivem rozšíření virusu Usutu, který byl v republice zazname10

nán již v 50. letech. Virus pochází z Afriky a u nás se v masivním měřítku projevil až tento rok. V červenci se na rybnících
konaly speciální zkoušky loveckých psů z práce na vodě. Tyto
se uskutečnily i přes nedostatek vody. Jejich průběh to výrazně neovlivnilo. Po prázdninách byl pod patronací Domu dětí
a mládeže Uh. Hradiště založen kroužek mladých myslivců.
Kroužek vede Eva Šilhavíková, naše nová adeptka. Děti se pravidelně scházejí na myslivecké chatě. V září byla u chaty vybudována studna, která bude sloužit
nejen pro zásobování chaty
při pořádání různých akcí, ale
v případě suchého léta z ní
bude voda zavážena do napajedel pro zvěř. Vybudování studny finančně podpořila obec.
Její vyhloubení bylo provedeno strojově do hloubky 10,5 m.
Myslivci, stejně tak jako každý
rok, uspořádali Kateřinskou
zábavu s bohatou zvěřinovou
a věcnou tombolou. Zvěřinové speciality se prodávaly
i v odpoledních hodinách a byl
o ně velký zájem. Na lov drobné
zvěře byly uspořádány 3 hony.
Hlavního honu s poslední lečí,
konané v restauraci na Amfíku, se zúčastnili i hosté z družebního mysliveckého spolku
Diana Dešenice, okres Klatovy.
Oplátkou se naši členové v prosinci zúčastnili naháňky na vysokou zvěř a divoká prasata
u nich na Šumavě. Jako poslední se konal Babský hon za hojné
účasti žen a celá lovecká sezona byla zakončena ve sklepě
zahrádkářů společnou večeří,
mysliveckým soudem a družnou zábavou. Ve spolupráci
s Amfíkem se na štědrý den,
stejně jako v jiných letech, konalo krmení ptáčků a zvířátek
za účasti veřejnosti, hlavně dětí
z obce. Vlivem deštivého počasí
byla účast na krmení menší než
v jiných letech. Na opravách
a budování mysliveckých zařízení bylo odpracováno mnoho
brigádnických hodin. Postaráno bylo i o dostatek krmiva pro
zimní přikrmování zvěře. Vzhledem k tomu, že z důvodu moru
divočáků byl omezen nebo
téměř zakázán chov domácích
prasat, připravili jsme na letošní „Fašank“ pro naše občany domácí zabijačku. Zájem vás občanů o pochoutky vytvořené známými řezníky, členy našeho spolku, byl velký a nebylo v našich
silách zajistit hladší průběh prodeje. Věříme však, že odměnou
za delší čekání ve frontě vám bylo pochutnání si na zabijačkových dobrotách. Zvážíme, zda budeme tuto akci v příštím roce
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opakovat. Do této akce, stejně tak jako i do všech ostatních, pořádaných spolkem, se zapojila většina členů a jejich rodinných
příslušníků, bez kterých si naši činnost nedovedeme představit.
V minulém roce bylo v našem revíru uloveno 5 ks prasat divokých, 4 daňci, 24 ks srnčí zvěře, 49 zajíců, 15 bažantů , 12 lišek
a 1 laň (samice jelena evropského) byla sražena autem začátkem srpna na silnici I/50 v trati Lůky, kde byla pěstovaná kukuřice a zřejmě chtěla přejít k Olšavě. Další ztráty na zvěři každoročně vznikají provozem nejen na silnicích, ale ve značné
míře i na železnici. Z uvedeného výčtu ulovené zvěře je patrné,
že loveckým vyžitím to u nás není nijak valné a myslivost je
především o obětavé práci. I usnesení přijaté na výroční schůzi je zaměřeno především na plnění vytýčených úkolů. Mimo
opakující se úkoly, jejichž plnění je nezbytné pro zajištění potřeb honitby, budeme zabezpečovat zkoušky loveckých psů
na vodě v červenci a zřejmě i v září. Nyní však již zajišťujeme
uspořádání výstavy trofejí zvěře ulovené v r. 2019. Výstava se
bude konat v prostorách Amfíku v dubnu příštího roku. Konáním této výstavy se zapojíme do oslav výročí obce a vyvrcholením naší činnosti bude spolupořádání Memoriálu Karla
Podhajského v říjnu příštího roku. Jsou to vrcholné zkoušky
loveckých psů s mezinárodní účastí. Bohužel se budou konat

v době našich hodů, což pro nás není zrovna vhodný termín,
ale snad to všechno nějak zvládneme.
Svůj článek jsem začal tím, že přichází jaro a závěrem tohoto článku mám prosbu na vás všechny, kteří se často pohybujete v přírodě sami nebo se svými pejsky, o dodržování
vhodného chování. Zejména v tomto období venčete své
psy jen na vhodných místech a nepouštějte je mimo užívané
cesty do okolní přírody. Pokud váš pes vyžene bažantí nebo
koroptví slepici z hnízda, tak zcela určitě se tam již nevrátí
a celá snůška je zničena. Bohužel tato hnízda se nachází právě
v blízkosti chodníků a cest, kde se vaši psi nejčastěji pohybují.
Pokud najdete malého zajíčka nebo srnče, nechte je na místě,
nedotýkejte se jich a rychle odejděte pryč. Zcela určitě nejsou
opuštěni a jejich matky se o ně postarají. Vaše snaha o jejich
záchranu je nejspíš zahubí. O úklidu odpadků a psích exkrementů bylo již mnoho napsáno a proto jen malá připomínka
dodržování nezbytného chování k naší přírodě. Ne všichni se
k ní chováme ohleduplně.
Za členy popovského mysliveckého spolku vám všem přeji
prožití hodně radostných chvil při toulkách nejen naší přírodou, ale i výletech po blízkém či vzdáleném okolí a mnoho
pěkných zážitků při setkání se zvěří.
František Bajaja

Popovjánek nelenoší

Dětský taneční soubor Popovjánek se stal nedílnou součástí
mnoha kulturních akcí v obci. V současné době se těší zájmu
dětí a počet jeho členů vzrostl na 46. Pracují ve 3 věkových skupinách. Nejmladší skupinka má 14 členů ve věku 5 - 8 let a zkouší v pátek od 16 do 17 hodin. Druhá skupina má pravidelné páteční zkoušky od 17 do 18.30 hodin a registruje 16 dětí ve věku
9 - 10 let. Třetí skupina zkouší také v pátek, od 18.30 do 20 hodin,
a trénuje tu 16 tanečníků a tanečnic od 11 do 16 let. Vedoucí nácviku jsou Jitka Nováková, Zuzka Kučerová a Majka Slováčková.
Vedoucí Zuzka Bičanová si teď plní maminkovské povinnosti
a doufáme, že se brzy i s novým malým „popovjánčatem“ vrátí
k nám. Organizačním vedoucím a obětavým předsedou spolku
je Karel Zelinka, pečlivou hospodářkou a také královnou her je
Marta Andrýsková. Pravidelná celoroční činnost Popovjánku by
se dala rozdělit do 4 okruhů:
- akce pro veřejnost, které soubor pořádá nebo se na pořádání přímo podílí: Dětský ples, Vystoupení pro maminky, Rozsvěcování stromečku na Amfíku a dílničky, Mikulášský karneval,
Vánoční zpívání s Popovjánkem,
- akce, na kterých děti z Popovjánku tradičně účinkují: výroční členská schůze ZO ČZS Popovice, Jarmark řemesel, Slavnosti
vína, Slovácké hody, Setkání popovických důchodců, Akademie

ZŠ, Zpívání u Vánočního stromu,
- akce pro členy souboru: novoroční besídka, 3 - 4denní soustředění souboru, předprázdninové rozloučení, letní tábor,
- členové souboru se účastní Tříkrálové sbírky, zajišťují kulturní program na Vítání občánků nebo přijetí jubilantů na obecním úřadě.
Během roku se také objevují neplánované akce, pozvání
na vystoupení v okolních obcích nebo v Uh. Hradišti. Za loňský
rok tak Popovjánek absolvoval 25 akcí, které pořádal, pomáhal zorganizovat nebo na nich vystupoval. Jednou za dva roky
pořádá Dětský ples a jeho 4. ročníkem zahájil rok 2019. Byla
to opět nádherná podívaná a já bych za ni chtěla poděkovat
všem dětem, vedoucím i rodičům. Teď už se soubor připravuje na nejdůležitější vystoupení v roce - vystoupení pro maminky, které se uskuteční v neděli 12. května v kulturním domě.
Začátek bude v 15 hodin a první půlhodinový blok bude patřit dětem ze základní školy a jejich pásmu na téma Maminka.
V přestávce se uskuteční krátká projekce ze života Popovjánku
a pak už bude následovat blok písniček a tanců dětí z Popovjánku a také Folklorního souboru Popovjan. V závěrečném bloku
Vás Popovjánek společně s Popovjanem provede historií svatebního veselí v humorně laděném pásmu Čí je to svajbička.
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Amfík Bukovina v nové sezóně

Slovo úvodem
Zima se s námi loučí a areál Amfíku Bukovina se pomalu
probouzí do zahájení letní sezony. Uplynulé chladné měsíce jsme věnovali obnově vybavení areálu, zevrubnému úklidu, pozvednutí úrovně a v neposlední řadě nastavení zásad
a principů fungování tak, aby se Amfík Bukovina stal příjemným místem pro relaxaci, zábavu, místem kde se budete rádi
scházet a hlavně místem, které se opět stane součástí života
v obci. Při plánování směřování Amfíku klademe především
důraz na to, aby Amfík, jakožto příspěvková organizace obce,
postupně snižoval svoji finanční závislost na obecním rozpočtu. Než se nám tohle všechno podaří k vzájemné spokojenosti,
uplyne ještě nějaká ta zima, ale zvyšující se návštěvnost a zájem lidí z dalekého okolí o pořádání svateb a rodinných oslav
v našem areálu je signálem, že se ubíráme správným směrem.

Každá obec je něčím významná a výjimečná a v každé se mezi
lidmi ledacos povídá. Děje se tak i v Popovicích, Amfík z tohoto
není vyloučen a nedělám si iluze, že jsou to všechno pozitivní
věci. Chci Vás tímto vyzvat, kdykoliv se na mne obraťte, určitě
si na Vás udělám čas a rád zodpovím Vaše dotazy, pochybnosti
a vyslechnu Vaše podněty. Kontakt na mne naleznete pod tímto článkem, popřípadě na našich webových stránkách. Teď ale
zpět k sezóně 2019. Ta vzhledem k příznivému počasí začíná
již v pondělí 1. dubna a pro Vás návštěvníky to primárně znamená, že se prodlouží otevírací doba jak areálu, tak restaurace
a i přesto, že náš kalendář je hustě zaplněn svatbami a rodinnými oslavami, můžete se i letos těšit na kulturní a společenské
akce. Věnujte tedy prosím pozornost následujícím informacím
o otevírací době a programu. Těším se na setkání s Vámi.
 Jan Zavřel, ředitel organizace (jan.zavrel@amfikbukovina.cz)

OTEVÍRACÍ DOBA
Areál denně

od 1. 4. do 31. 10.

od 8 do 20 hod.

Restaurace od 1. 4. do 30. 6.
Pondělí a úterý
zavřeno
Středa až pátek
15:00 – 18:00 hod.
Sobota a neděle
13:00 – 20:00 hod.

Restaurace od 1. 7. do 31. 8.
Pondělí a úterý
zavřeno
Středa až pátek
13:00 – 20:00 hod.
Sobota a neděle
11:00 – 20:00 hod.

Po domluvě je možná změna otevírací doby. Uvedená otevírací doba je minimální, může být prodloužena v závislosti na návštěvnosti. V případě konání soukromých a kulturních akcí může být
otevírací doba upravena.

Pozvánka na kulturní a společenské akce Amfíku:
27. 4. Na kole vinohrady
Již tradiční akce pro milovníky jedné stopy a dobrého vína, pořádaná Městským
informačním centrem Uherské Hradiště.
Amfík Bukovina je jednou ze zastávek
na trase, ale dobré víno a občerstvení
bude připraveno i pro ty, kteří se přijdou
jen tak podívat.
16. 5. Hodina duchů, začátek 19 hodin
S premiérou své nové divadelní hry
k nám zavítá Divadlo ARTUR. Těšit se můžete na komedii z duchařského prostředí. Hrají: Eva Decastelo, Bořek Slezáček,

Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Petr Semerád, Lucie Linhartová a Josef Hervert.
Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 4.
na obecním úřadě, v restauraci Amfíku
nebo v on-line předprodeji.
18. 5. Jarmark řemesel - viz str. 15
22. 5. Soutěžní den IZS, od 8 do 16 hod.
Třetí ročník celokrajské soutěže osmých
tříd základních škol. Pořádá Obec Popovice s Amfíkem Bukovina ve spolupráci
s Ministerstvem obrany, Hasičským záchranným sborem, Záchrannou služ-

bou, Policií ČR, Celní správou a BESIPem.
Soutěžní den je sice určen základním
školám, nicméně přijít se podívat můžete všichni!
25. 5. Senior festival
Již tradiční akce pro seniory s bohatým programem! Pořádá Amfík Bukovina ve spolupráci s partnery. Předem
přihlášená družstva seniorů si mohou
zasoutěžit v pétanque, zaposlouchat
se do cimbálové muziky a připraveno
bude několik poutavých tematických
stanovišť od našich partnerů.

Klub žen informuje
Rok 2019 jsme zahájili již 18. ročníkem Maškarního plesu. Pochovávání
basy se neslo v duchu známé komedie „Vesničko má středisková“. Úvodním
tancem na známé melodie skupiny ABBA zahájily členky Klubu žen celý
ples. Program večera tradičně obohatily holky ze cvičení na téma ,,punk“,
Hopsáci se naopak proměnili ve vážené členy symfonického smyčcového
orchestru Francesca Wolfa. Masky byly opět nápadité. Mezi ty nejlepší patřili například kosmonauti, kteří přiletěli až z Dílů, chobotnice, flašky ,,Božkov“,
Ovoce-zelenina. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit opět příští rok.
Klub žen se nyní připravuje na výroční členskou schůzi. Dále připomínáme,
že si všechny čarodějky a čarodějové mají oprášit košťata, protože už 30.
dubna se uskuteční čarodějnický slet. No a ani letos nebude chybět oblíbený Pohádkový les s kouzelnými postavičkami a úkoly, který je plánovaný
přímo dětem k jejich svátku, a to na sobotu 1. června. V polovině června
připravujeme zájezd na divadelní představení.
jana Bárová
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Popovské listy

Krojový ples v režii Spoťáků
IX. ročník Krojového plesu zahájil 2. února plesovou sezonu
v Popovicích. Tradiční předtančení moravské besedy se letos
ujalo 16 krojovaných párů. V zahajovacím defilé tak mohli návštěvníci obdivovat kroje kunovské, mařatické, vlčnovské, i stylizované souborové. V průběhu večera se na parketě roztančili
krojovaní z Popovic, Hradčovic, Podolí, Uh. Brodu, Buchlovic
a další. Na hlavním sále se skvěle bavili návštěvníci při dechové hudbě Javorinka a v přísálí do tance vyhrávala cimbálová
muzika Včelaran. Tombola byla opravdu bohatá. Pořadatelé
dbají, aby obsahovala také hodnotné folklorní ceny. Vzhledem
k počtu cen v tombole a počtem účastníků na plese by se dle
statistiky dalo říct, že vyhraje každý. Ale jak už to bývá, někdo
má štěstí ve hře, jiný v lásce. Přesto věříme, že se všichni dobře
bavili a domů odcházeli spokojení a v dobré náladě. A to nás
smiřuje s tím, že vzhledem k nižší návštěvnosti, která poznamenává většinu kulturních akcí napříč žánry i regiony, se letoš-

ní krojový ples stal ze strany pořadatelů spíše charitativní akcí.
Přesto věříme, že si, stejně jako naše další akce, najde opět své
fanoušky. Byli bychom moc rádi. Máme v ní totiž kus našeho
„popovského“ srdíčka.
Spoťáci

Senior klub není uzavřená společnost

Přibližně osmkrát do roka se schází hrstka našich
popovických žen a mužů ve zralém věku (který bychom jim kolikrát mohli závidět) v přísálí Kulturního domu v Popovicích. V letošním prvním setkání
v roce 2019 jsme blahopřáli manželům Staškovým,
kteří oslavili 65 let společného života. Opětovně jim
k tomuto významnému jubileu gratulujeme.
Setkání Senior klubu není uzavřená společnost,
rádi mezi sebou přivítáme i další dámy a pány. Posezení při vínečku, jednohubkách či sladkostech,
které naše seniorky či senioři vyrobí (jednohubky,
chlebíčky, křížaly, sladké mňamky...), je velmi příjemné.
Naše setkání jsou otevřená všem dalším, kteří by
si chtěli povykládat nebo zazpívat s ostatními seniory. Další setkání se uskuteční v neděli 7. dubna
2019 od 15 hodin.
Lenka Falešníková

Vítání občánků

V neděli 17.února bylo v obřadní místnosti obecního úřadu
pěkně živo. Konalo se zde první vítání občánků v tomto roce
a starosta obce společně s předsedkyní sociální komise, paní
Lenkou Falešníkovou, slavnostně přijal do řad občanů obce Popovice hned 4 nové občánky: Filipa Mimránka, Kamilu Tkáčovou,
Kryštofa Kavku a Sofii Turzíkovou. Kytičku písniček a básniček si

pro děti a jejich rodiče připravila děvčata ze souboru Popovjánek. Rodičům přejeme při výchově svých ratolestí hodně trpělivosti a hlavně spoustu radosti. Dětem přejeme do života hodně
zdraví a štěstí, spoustu kamarádů, a aby pro ně Popovice byly
vždycky místem, kde rádi zůstanou nebo kam se alespoň budou
rádi vracet.
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Volby do Evropského parlamentu
V pořadí už deváté volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019. V Česku se bude volit teprve
počtvrté, volby se opakují každých pět let. Česko má zastoupení 21 poslanců.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu
na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
Volby do Evropského parlamentu se
budou na území ČR konat v pátek 24.
května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan ČR, který alespoň 25.
května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič
může hlasovat, pouze pokud je zapsán v
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a nemá omezenou
svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva.
Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu
je zápis voliče, do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14.
dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu údaje ze stálého seznamu
voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách
do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě
svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro
všechny druhy voleb na území České
republiky nebo později (po 14. dubnu
2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu.
Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky
po zápisu do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu (tj. po 14.
dubnu 2019) bude na obecním úřadě
v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič
mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého
pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu
v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto
potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb
okrskové volební komisi ve volební míst-
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nosti v místě nového bydliště. Zároveň
musí volič prokázat své právo hlasovat
ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními
údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci
území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí
činit žádný úkon; stejně tak volič, který se
přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.
Volič hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního úřadu
je zapsán v seznamu. Volič může požádat
ze závažných, zejména zdravotních, dů-

vodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji
okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Volič může hlasovat v jakékoli volební
místnosti na území České republiky, musí
však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat
okrskové volební komisi voličský průkaz
(viz níže).
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Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný
podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán
v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin
nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu
nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května
2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné
vyžádat i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou

totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma
kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva
kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát
pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se
totiž jednalo o neplatný hlas voliče. Volič hlasuje tak, že úřední
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

Spoťáci zvou na XI. Jarmark řemesel

Rádi bychom vás všechny i letos chtěli srdečně pozvat
na již XI. ročník jarmarku řemesel, který se opět uskuteční v
krásných prostorách Amfíku v sobotu 18. května. Stejně jako
v předchozích letech vás čeká bohatý program plný hudby,
tance, zpěvu i lahůdek. Uvidíte ukázky kovářského řemesla,
výrobu šperků, včelařství. Prohlédnout či nakoupit si můžete keramiku, dřevěné výrobky, panenky ze šustí, drátování,
bylinné čaje, ručně vyráběná mýdla. Vaše chuťové a čichové buňky zavětří vůni čerstvých trdelníků, sýrů, valašských
frgálů, bramborových spirál a dalších pochutin. Na malém
amfíku budete mít možnost sledovat vystoupení folklorních souborů a skupin. Pozvání přijali Popovjánek, FS Poleno, ŽS z Kudlovic, FS Popovjan. Po skončení programu k poslechu i tanci zahraje dechová hudba Popovská Liša. Během

celé akce je zajištěno občerstvení a zabijačkové speciality.
Na své si přijdou i milovníci vinného moku, kteří budou mít
možnost ochutnat výběrová vína nejen od místních vinařů.
Děti se mohou těšit na žonglérskou show s workshopem,
malování na obličej, skákací hrad, zvířátka z farmy a mnoho
dalších.Pro zpestření programu, ale také z praktického hlediska, jsme se rozhodli opět zorganizovat vyhlídkové jízdy
výletním vláčkem. Využijte výjimečné možnosti dopravy
na místo konání. Akce se koná za každého počasí, v případě
deště se převážná část programu přesune do haly na Amfíku. Vstupné je 80Kč, děti 50Kč. Přijďte zažít příjemný den,
společně s námi se pobavit a vytvořit jako vždy parádní
přátelskou atmosféru. Předem díky za Vaši účast a podporu
v práci, která nás baví.
Vaši Spoťáci

Předpokládané doby odjezdů vyhlídkového vláčku Steelinka
Jarmark řemesel 18. května 2019

ze stanoviště Amfík Bukovina: 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.00 hod.
od horního kříže:
14.25 | 15.25 | 16.25 hod.
od kostela:
14.30 | 15.30 | 16.30 hod.
z vlakové zastávky Popovice:
14.45 | 15.35 | 16.35 hod.
od sklepa ČZS:
14.55 | 15.45 | 16.45 hod.
Změna jízdního řádu vyhrazena!
Prosíme o shovívavost v případě, že by nebyl do minuty dodržen jízdní řád. Opravdu nejde
přesně odhadnout dobu jízdy. Frekvence jízd bude odvislá také od zájmu návštěvníků.
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců leden – březen 2019 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Havlíček Břetislav
Kvasnicová Tamara
Hrabovská Anna
Bureš Josef
Turzík Vlastimil

105
54
149
356
360

70 let
Trávníčková Marie
Slováček Miloslav
Dědková Libuše
Wasserbauerová Ludmila

324
70
236
325

75 let
Koníčková Marie
Šácha Jan

155
63

85 let
Fialová Anna
86 let
Pavelka František

266
1

87 let
Novák Vladimír

160

89 let
Šimková Emilie
Duháňová Marie

126
305

90 let
Malinová Antonína

36

Narození
Sofie Turzíková,360
Ondřej Škrabal, 206
Richard Omelka, 153
Agáta Bičanová, 398
Daniel Šuranský, 389
Rozloučili jsme se
4.1. Hanáčková Anna, 79 let
6. 2. Milan Kutálek, 40 let

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší
společenské kronice, oznamte to, prosím, sociální
komisi nejpozději do 20. června 2019.

Fotbalové aktuality

Během zimní přestávky se žáci TJ Popovice zúčastnili dvou fotbalových turnajů v Uherském Brodě
a Drslavicích. Mezi vánočními svátky proběhl pro
žáky TJ Popovice turnaj ve stolním tenise. Dne 23. 3.
2019 se uskutečnil výlet žáků a rodičů TJ Popovice
do fotbalové a hokejové Síně slávy v Praze. Žáci měli
možnost shlédnout např. medaile, trofeje a dresy
našich úspěšných hokejistů i fotbalistů. Věřím, že to
byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Již v říjnu
2018 zažádalo TJ Popovice o dotaci, kterou poskytuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z programu Můj klub. Žádost byla úspěšná a klub získal
64 900,-Kč na rozvoj mládežnického fotbalu v obci. Získali jsme prostředky na nákup odrazové sítě, nových
dresů, výsledkové tabule a také na soustředění pro naše mladé fotbalisty, které plánujeme v letošním kalendářním roce. Od ledna
byly tréninky jedenkrát týdně v hale Amfíku Bukovina. Od začátku dubna budou tréninky 2x týdně v úterý, čtvrtek na hřišti TJ Popovice. V neděli 7. 4. začínáme jarní sezonu ve 14 hodin na hřišti v Popovicích s týmem Vlčnova. Čeká nás 10 náročných zápasů, ale
jsem přesvědčen, že navážeme na úspěšnou podzimní část sezóny. Baví Tě fotbal? Chceš hrát ve fotbalovém klubu TJ Popovice? Tak
se neboj a přijď na naše tréninky v úterý nebo čtvrtek na fotbalové hřiště v Popovicích.
Mgr. Petr Kočíř - trenér žáků

Přijďte na oslavy
Dne 29. 6. 2019 se uskuteční oslavy 45. výročí znovuzaložení TJ Družstevníku Popovice. Oslavy budou zahájeny ve 13 hodin, nebude chybět družební obec Kálnica se
svými sportovci. Těšit se můžete na zápas žáků, starých

pánů i mužů, vystoupení cvičenek a zábava se skupinou
ZZ Bar. Toto vše se odehraje na fotbalovém hřišti. Souběžně bude v KD probíhat turnaj ve stolním tenise.

Srdečně Vás zveme.

Rozlosování jaro 2019- žáci

Rozlosování jaro 2019- muži

Neděle 7. 4.
Neděle 14. 4.
Neděle 21. 4.
Neděle 28. 4.
Neděle 5. 5.
Neděle 12. 5.
Neděle 19. 5.
Sobota 25. 5.
Neděle 2. 6.
Neděle 9. 6.
Neděle 16. 6.

Neděle 7. 4.
Neděle 14. 4.
Neděle 21. 4.
Sobota 27. 4.
Neděle 5. 5.
Neděle 12. 5.
Neděle 19. 5.
Neděle 26. 5.
Neděle 2. 6.
Neděle 9. 6.
Neděle 16. 6.

13:30
15:30
14:00
12:30
14:30
10:30
15:00
10:00
15:00
15:00
10:00

Popovice – Vlčnov
volno
Popovice – Újezdec
Březová – Popovice
Popovice – Hradčovice
Záhorovice – Popovice
Popovice - Suchá Loz
Bojkovice B - Pitín – Popovice
Popovice - Orel Uh. Brod
Popovice – Havřice
Rudice - Popovice

15:30
10:15
16:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
14:30
17:00
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Popovice - Boršice u Bl
Částkov – Popovice
Popovice – Dobrkovice
Hluk B – Popovice
Popovice – Prakšice
Hradčovice - Popovice
Popovice – Mařatice
Mistřice – Popovice
Popovice - Drslavice B
Uh. Ostroh B – Popovice
Popovice - Dolní Němčí B

