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Zveme Vás
S ohledem na případná vydaná opatření
může dojít ke změně programu. Tyto změny
budou oznámeny místním rozhlasem nebo
na webu obce.
sobota 19. září
Fajr - festival ohně a meče
3. ročník úspěšné akce plné ohňových
show, soubojů a zábavy. Pro návštěvníky
jsou připraveny šermířská a taneční
vystoupení, jarmark, ukázky řemesel,
světelné a ohňové show, bohaté
občerstvení, workshopy, malování na
obličej. Pro děti program Ve službách
krále: rytířský výcvik, etika, odvážné úkoly,
soutěže a souboje.
Více o účinkujících na: fajr.cz
Amfík Bukovina od 13 hodin
sobota 3. října
Na kole vinohrady
Odpoledne na náměstí: kulturní program,
tombola a malý vinný trh. Na trase
Dolního Poolšaví jsou také Popovice se
zastávkou na Amfíku.
UH, Masaryk. nám. start v 8.30 hod.
pátek 2. - neděle 4. října
82. ročník Memoriálu K. Podhajského
Vrcholná mezinárodní soutěž ohařů
v honitbách MS Kasivec Slavkov - lesní
práce, MS Bukovina Popovice - vodní
disciplíny a MS Lanka Dolní Němčí disciplíny velkého a malého pole.
více na str. 10
sobota 3. a neděle 4. října
Slovácké hody
více na str. 4
neděle 18. října
Kanada - cestou necestou
Cestovatelská beseda
KD Popovice od 16 hodin
středa 28. října
Setkání u hrušky
tradiční setkání občanů naší obce
táborák, občerstvení z vlastních zdrojů
ve 14 hodin

Další zasedání zastupitelstva
obce Popovice
se uskuteční 21. října 2020 od
18 hodin na obecním úřadě.

11. září 2020

Starostuv úvodník

Na rybníky se rok co rok vrací labutě, letošní rodinka je velmi početná. Ale rybníky už také
volají po zásadním údržbovém zásahu. Snad se brzy dočkají.
Vážení spoluobčané, po půlroční odmlce opět vychází další číslo Popovských listů.
V době ovlivněné koronavirovými opatřeními bylo pořádání hromadných akcí komplikované nebo přímo nemožné a tak jindy tolik bohatý společenský a kulturní život
v Popovicích utichl (věřím, že pouze načas). Většina plánovaných událostí byla bez
náhrady zrušena, některé se odložily, nehrál se fotbal, zavřela se škola. Najednou tak
nebylo o čem psát a ani pro Srandohled nebylo zrovna moc obsahu. Humor mě přechází i při pohledu na daňové příjmy do obecního rozpočtu. Zpomalení ekonomiky
spolu s výdaji na podporu malých podnikatelů se na nich výrazně podepsaly. Možná
jste v médiích zaznamenali informace, že řada obcí v důsledku toho upouští od plánovaných investic nebo je odkládá. Po tomto pozdvižení nám stát sice výpadek částečně kompenzoval částkou 1.250 korun na obyvatele, ale i tak jsou daňové příjmy
v porovnání s minulým rokem pořád asi o pětinu nižší. Na plánovaný rozsah investiční
záměrů by to zatím nemělo mít vliv a na jejich přípravách pracujeme beze změny. Je
však zřejmé, že časový harmonogram pro jejich realizaci bude muset být delší. Za současného stavu a přetrvávající nejistoty se nedá přesně určit o kolik – to bude záležet
na dalším vývoji ekonomiky, na úvěrových možnostech obce (vzhledem ke zřejmě
nižším příjmům i v následujících letech), v některých případech na dotačních programech a úspěšnosti podaných žádostí. Aktuálně je nejdále příprava výměny umělého
povrchu na hřišti v Amfíku – realizace by měla začít už na podzim. Finišují také přípravy na rekonstrukci kanalizace spolu s povrchem komunikace v Havalech v uličce
Nad Vinohrady. Současné několikaměsíční vyřizovací lhůty na odboru životního prostředí však zahájení prací stále odsouvají. Opravy by se měla dočkat také komunikace
za školou. V souvislosti s tím se snažíme řešit nevyhovující dopravně bezpečnostní
situaci u autobusové zastávky. V úvahu přichází její přesunutí pod základní školu, jako
asi jediné možné umístění z pohledu dopravních norem. Doufám, že na jaro už budeme také schopní začít s pracemi na prodloužení sítí a komunikace v ulici Osvobození.
Z celkového výčtu aktuálně chystaných větších investičních záměrů pak zbývá zmínit
údržbu rybníků (čekáme na potřebná vyjádření), odkanalizování spodní části obce (příprava projektové dokumentace), rekonstrukci školy (studie, průzkumy). Ale také kulturou živ je člověk a jednou z odložených akcí je den obce, který se měl konat k letošnímu
osmistému výročí první písemné zmínky o Popovicích. Přesouváme jej na začátek léta
2021 s vírou, že se oslavy 801. výročí už uskuteční. V souvislosti s tímto významným
jubileem ovšem ještě letos vyjde publikace o naší obci. Přípravy na její vydání jsou v plném proudu a začátkem prosince by kniha měla být na světě. No, před tím, než se do ní
budete moci začíst, vám alespoň popřeju příjemné čtení tohoto čísla. Martin Slováček
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Od posledního vydání zpravodaje se
zasedání zastupitelstva obce uskutečnilo třikrát. Dne 20. května se z důvodu
vyhlášených bezpečnostních opatření
konalo zasedání ve velkém sále kulturního domu. V prvním bodě byl projednán
a schválen návrh na odkup pozemku
p. č. st. 449/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 87 m2, pozemek p. č.
st. 454/15, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 94 m2, pozemek p. č. st. 455/3,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
270 m2, pozemek p. č. st. 457/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2,
pozemek p. č. 5130/194, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 61 m2,
pozemek p. č. 5130/214, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1 m2, pozemek p. č. 5130/258, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 2.520 m2,
pozemek p. č. 5130/266, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 360 m2,
vše v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště za celkovou kupní cenu 50.000 Kč.
Jedná se o pozemky v areálu bývalé farmy Agrokomplexu Kunovice využitelné
k vybudování nového sběrného dvora.
Dále zastupitelé jednali o žádostech
o příspěvky z rozpočtu obce. Nebyla
schválena žádost o příspěvek ve výši
7.500 Kč společnosti Linka bezpečí,
Praha. Příspěvek na provoz záchranné
stanice volně žijících živočichů ve výši
1.000 Kč byl schválen Základní organizaci ČSOP Buchlovice.
V bodě číslo 3 byly projednány návrhy
na účast v dotačních programech:
- Schváleno bylo podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Dolní Poolšaví
v rámci výzvy SZIF v Programu rozvoje
venkova na projekt zlepšení kvality vnitřního prostředí haly v Amfíku Bukovina
a zajištění vlastních finančních prostředků na dofinancování akce do výše 20 %
způsobilých výdajů. Projekt se týká zlepšení akustických podmínek v hale, kdy
předpokládané náklady na jeho realizaci
jsou ve výši 310 tisíc Kč. Dotace by mohla
pokrýt až 80% těchto výdajů.
- Regionální rozvojová agentura Východní Moravy pro sdružené obce
připravuje společný projekt zaměřený na separaci komunálních odpadů,
v rámci kterého je možné pro domácnosti pořídit kompostéry na bioodpad.
V dotazníkovém šetření provedeném
v naší obci byl projeven zájem o asi 120
kompostérů. Výše dotace na kompostéry
je 85 %, tzn. při nákladech cca 540 tis. Kč
(120 ks) cca 460 tis. Kč. Z rozpočtu obce
by tak spolufinancování představovalo
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zhruba 80 tis. Kč a administrace projektu
po dobu udržitelnosti by činila 5 – 10 tis.
Kč. Také podání této žádosti bylo schváleno.
Dalším bodem bylo schválení zřízení
věcného břemene v souvislosti s výstavbou RD p. Turečka na pozemku p. č.
3758 (akce „Popovice, Tureček, p. č. 3758,
kab. NN“), kde došlo k položení zemního
vedení distribuční soustavy elektrické
energie v délce asi 23 bm na pozemku
p. č. 3745, který je ve vlastnictví obce.
Smlouva o zřízení věcného břemene,
kde oprávněnou je společnost E.ON Distribuce, České Budějovice, a jednorázová
náhrada navržena ve výši 2.500,- Kč, byla
zastupiteli schválena.
V posledním bodě přednesl starosta návrh změny rozpočtu obce pro rok
2020. V rámci své kompetence během
období mezi zasedáními zastupitelstva
obce provedl starosta změny v rozpisu
rozpočtu uvedené v Rozpočtovém opatření č. 1/2020. Dále předložil návrh změny rozpočtu uvedené v návrhu Rozpočtového opatření č. 2/2020:
Navýšení příjmů: 200 000,Celkové příjmy po změně: 15 624 200,Navýšení výdajů: 150 000,Celkové výdaje po změně: 31 554 500,Rozpočtové opatření č. 1 i č. 2 bylo
schváleno.
Dne 24. června se zasedání uskutečnilo na obecním úřadě. Zastupitelé se sešli
v plném počtu a projednali tyto záležitosti:
1. Dodatek ke Smlouvě se spoluautorem publikace k výročí obce: PhDr. Blanka Rašticová dodala konečné znění kapitoly Stavební památky obce Popovice
pro publikaci k výročí obce. Množství
textu překročil původně plánovaný rozsah o 5 stran, což představuje navýšení
honoráře o 1.500 Kč. Dodatek byl schválen.
2. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě:
Mysliveckému spolku Bukovina poskytla Obec Popovice dotaci ve výši 30 tis.
Kč na pokrytí části nákladů spojených
s přehlídkou trofejí zvěře (plánovaná
na 24. – 26. dubna 2020). V důsledku dopadu mimořádných opatření přijatých
vládou v souvislosti s pandemií koronaviru byly od března do června plošně
zrušeny všechny kulturní a společenské
akce a přehlídka se tak nekonala. Spolek
má zájem poskytnuté prostředky využít
na pokrytí výdajů spojených s obnovou vnitřního vybavení chaty a požádal
o změnu účelu využití této dotace. Zastupitelé změnu odsouhlasili.

3. Závěrečný účet Obce Popovice
za rok 2019:
Starosta obce předložil ke schválení
kompletní dokumentaci náležící k návrhu Závěrečného účtu obce za rok 2019
a seznámil přítomné s výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Popovice, Amfíku Bukovina Popovice,
Mikroregionu Dolní Poolšaví a Regionu
Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Zastupitelstvo obce Popovice schválilo účetní závěrku obce za rok
2019 bez výhrad, stejně tak zastupitelé
schválili i Závěrečný účet obce.
Základní a Mateřská škola Popovice,
příspěvková organizace předložila účetní závěrku s výsledkem hospodaření
+ 233.829,06 Kč. Zastupitelstvo obce
schválilo závěrku s určením rozdělení
výsledku hospodaření do fondu organizace: fond odměn částku 187.000,-, rezervní fond 48.829,06 Kč.
Příspěvková organizace Amfík Bukovina předložila účetní závěrku hospodaření za rok 2019 s výsledkem + 54.701,70 Kč
a zastupitelé ji odsouhlasili s určením využití v plné výši ke krytí ztráty z minulých
let.
Hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví a Regionu Slovácko za rok 2019 vzalo zastupitelstvo obce Popovice na vědomí.
4. Změna č. 3 rozpočtu obce pro rok
2020: Starosta předložil návrh změny
rozpočtu uvedené v návrhu Rozpočtového opatření č. 3/2020, která je prováděna
z důvodu navýšení nedaňových příjmů
o Kč 62 500,- a to z prodeje dříví, železa,
z poplatků za hrobová místa a věcná břemena. Výdaje se nemění.
Celkové příjmy po změně 15 686 700 Kč
Celkové výdaje po změně 31 554 500 Kč
Usnesení o schválení změny č. 3 rozpočtu obce bylo zastupiteli taktéž schváleno.
Poslední zasedání před vydáním tohoto zpravodaje se uskutečnilo 2. září. Zastupitelé projednali a schválili tyto body:
1. Na rekonstrukci hřiště s umělým
povrchem v Amfíku Bukovina byl z důvodu jeho špatného technického stavu
vypracován projekt a formou veřejné
výzvy k podávání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu byl vybrán dodavatel na realizaci akce „Rekonstrukce
sportovního hřiště v obci Popovice, Bukovina“, kterým je s nabídkovou cenou
2.290.468,53 Kč včetně DPH společnost
sport cité + s.r.o. z Bílovic. Zastupitelé
vzali na vědomí výsledek zadávacího řízení a schválili podání žádosti o dotace
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z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, která by
činila až 70 % vynaložených uznatelných
nákladů.
2. ZO schválilo zařazení území obce
do území působnosti Místní akční skupiny
Dolní Poolšaví na programové období let
2021–2027 a pověřilo starostu podpisem
schvalovacího protokolu.
3. Stavbou silničního obchvatu I/50
Vésky–Veletiny bylo vyvoláno vybudování
podchodu pro pěší (stavební objekty SO
211 – Podchod pro pěší, SO 313 – Odvodnění podchodu, SO 435 – Přípojka NN pro
ČS podchodu Popovice a SO 453 – Osvětlení podchodu v Popovicích). Jelikož Ředitelství silnic a dálnic údajně nemůže ze zákona takové objekty vlastnit, bylo už před
výstavbou dohodnuto jejich bezúplatné
převzetí od investora do majetku obce.
Dne 20. 2. 2012 zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením č. 1/2012 návrh protokolu o jejich převzetí, a to za podmínky,
že budou odstraněny zjištěné závady uvedené v příloze protokolu a bude uzavřena
dohoda o finanční spoluúčasti pro případ
vzniku větší závady. Opravy na osvětlení,
dlažbě, a odvodnění byly provedeny, spínání čerpadel je funkční, deformace na stěnách čerpací stanice, které nastaly zřejmě
už při betonáži, se jeví jako stabilizované
a bez vlivu na funkčnost nebo těsnost ČS,
je obnoven i nátěr na stěnách v podchodu.
Odstranění těchto závad včetně doku-

mentace bylo protokolárně převzato dne
28. 11. 2019 (záruka na opravy do 24. 11.
2024). Tehdy jsme také připomínkovali
nevyhovující hlavní jistič pro přípojku
NN pro čerpací stanici. Ten byl následně
spolu s hlavním jističem vyměněn 13. 8.
2020. K opravě pilíře jsme zatím neobdrželi revizní zprávu. Terénní nerovnosti kolem odvodňovací vpusti podchodu byly
také opraveny, ale opět došlo k sesednutí
zeminy. S touto výjimkou se tedy dají závady v rozsahu bodů 1 až 6 Přílohy č. 2
k usnesení č. 1/2012 považovat za odstraněné. Nedořešený však zůstává poslední
bod č. 7, týkající se spoluúčasti na případných závadách většího rozsahu. Pokud by
na takovou dohodu investor přistoupil,
bude nutné výši finančního limitu ještě
zajistit do budoucna a doplnit toto ustanovení např. o inflační doložku. Otázkou
také zůstává, kdo ponese odpovědnost
za vady a náklady na jejich odstranění
např. na konstrukční části podchodu, která
tvoří nosnou vrstvu vozovky silnice I. třídy
I/50?. Zastupitelé pověřili starostu dalším
jednáním se společností Ředitelství silnic
a dálnic ČR o podmínkách a způsobu její
možné spoluúčasti na úhradě nákladů
v případě rozsáhlejších oprav.
4. Schváleno bylo uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu působnosti
k projednávání přestupků s Městem
Uherské Hradiště. Dosavadní výše úhrady nákladů za oznámený přestupek činila 1.300 Kč a nebyla od roku 2012 navýšena ani valorizována. S ohledem na výši

vykazovaných nákladů a výnosů stanovuje město Uherské Hradiště úhradu
za oznámený přestupek pro obce správního obvodu zvýšit na úroveň 2.000 Kč
a to s účinností od 1. 4. 2021.
5. ZO schválilo uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene včetně udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemcích p. č. 2/13, p. č. 2/1 a p. č. 5019/2, pro
oprávněnou společnost E.ON Distribuce,
a.s., za jednorázovou náhradu 4.000,- Kč,
na dobu neurčitou.
5. Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí
finančního příspěvku na podporu poskytovaných služeb pro Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA,
Uh. Hradiště.
6. Starosta informoval o změnách rozpočtu, které provedl v rámci své kompetence v období mezi zasedáními zastupitelstva obce. Návrh Rozpočtového
opatření č. 4/2020 (červenec) a č. 5/2020
(srpen), které je prováděno z důvodu navýšení nedaňových příjmů (pojistné plnění - dveře na traktoru, poplatky za hrobová místa, prodej dřeva, věcná břemena,
prodej železa, kompenzační bonus, volby), daňových příjmů (z hazardních her)
a výdajů (volby).
Navýšení příjmů + 1 430 950 Kč
Celkové příjmy po změně 17 117 650 Kč
Navýšení výdajů + 47 000 Kč Celkové
výdaje po změně 31 601 500 Kč

Novinky ze „sběráku“

Ukládání odpadu na sběrném místě je pro místní občany
zdarma, respektive si jej platíme v rámci ročního poplatku
za komunální odpady. Toto místo je určeno ke shromažďování
a sběru komunálních odpadů z domácností, které by bylo obtížné odkládat do popelnic kvůli objemu, nebo které do nich ze
své povahy vůbec nepatří - odpad ze zeleně, stavební odpad,
domácí spotřebiče, nebezpečný odpad, železný šrot, odpadové dřevo a podobně. Také jsou zde žluté kontejnery na plast
a kontejner na nápojové kartony. Ty se sem přesunuly z ulic,
jakmile byl v obci zaveden pytlový sběr. Zde by teď měly sloužit
hlavně k ukládání rozměrných a neskladných plastů. Na drobný
plastový odpad z domácností si můžete koupit na obecním úřadě nebo na sběrném místě žluté pytle. Stojí deset korun. Proč
nejsou zadarmo? Protože nejde jenom o samotný pytel. Obec
je kupuje od společnosti Rumpold zhruba za 15 korun za kus.
Kromě hodnoty samotného pytle totiž cenu tvoří především
náklady na svoz a manipulaci. Pokud bychom je rozdávali zadarmo, mám obavu, že by se pak využívaly na řadu jiných věcí,
na což obec samozřejmě přispívat nehodlá. Nemotivovalo by to
pak ani třeba k sešlapávání PET lahví a výsledkem by byla větší
spotřeba pytlů a vyšší výdaje za jejich pořizování. Svozová firma
nedávno změnila dodavatele, a jak jste zaregistrovali, upustila
od jejich potisku. Někdo to vzápětí vzal jako výzvu k nákupu
role pytlů někde v drogerii - možná z nevědomosti, možná s cílem ušetřit a vyzrát nad systémem. Ať tak či tak, na sběr a třídění

plastů jsou, prosím, stále určeny pouze ty žluté pytle, které nám
dodává společnost Rumpold, třeba že bez potisku. Na sběrném
místě jsme ke kontejnerové vaně na železný šrot postavili dvě
nádoby na sběr kovových obalů. Jednu na hliník, tj. zejména
nápojové plechovky (samozřejmě sešlápnuté, jak jinak), druhou na obaly ze železa, tj. hlavně plechovky od konzerv (bez
zbytků jídel, samozřejmě). Je patrné, že sběrné místo se těší
stále větší oblibě a jeho návštěvnost roste. Občas tak při větším
náporu provozní kapacita naráží na své limity. Proto jsme provozní dobu prodloužili až do 12 hodin a od září také na zkoušku otevřeme i v odpoledních hodinách některý den v týdnu,
ovšem ten se musí určit s ohledem na naplněnost kontejnerů
a termínů svozu. Otevírací doba mimo sobotu bude tedy avizována místním rozhlasem a na webu obce. I tak si na odvoz
odpadu, prosím, vždy udělejte dostatek času, nespěchejte
a dbejte pokynů pracovníka obsluhy jak při organizaci provozu,
tak při třídění a ukládání odpadu. Dejte si už doma práci s tím,
že ze starých dřevěných dveří odstraníte kliku, zámek, kování,
vyjmete sklo; že starý psací stůl rozbijete na jednotlivé desky,
vyšroubujete kovové pojezdy a madla; že sedačku rozeberete
a zmenšíte její objem, jak jen to jde. Zaměstnanci obce opravdu nejsou od toho, aby toto dělali za vás. I obec se musí chovat
hospodárně. Pokud se kapacita nádob bude využívat efektivně
a v jednotlivých druzích odpadů bude co nejméně příměsí, příznivě se to projeví i v obecním rozpočtu.
Martin Slováček
3
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Slovácké hody
v Popovicích
Tak jako veškerý kulturní a společenský život i tradiční akce jsou poznamenány situací s pandemií koronaviru.
Nejistota, zda a za jakých podmínek
bude možné akce uskutečnit, se odrazila i v přípravách na tradiční slovácké
hody v naší obci. I přes tuto nepříznivou situaci si chasa nechce nechat
největší kulturní svátek v obci vzít
a k zorganizování této tradice se postavila společně s pořádajícími Spoťáky čelem i když, vzhledem k aktuálním
platným nařízením, netradičně.
Předhodová zábava je zrušena. Slovácké hody se uskuteční, ale tentokrát
bez stárků. Hodová chasa ale hodlá
uskutečnit obchůzku po obci a potěšit tak milovníky a příznivce tradic.
Hlavně ty starší, kteří se třeba ze
zdravotních důvodů nemohou hodů
zúčastnit. Hodová zábava proběhne
v prostorách za kulturním domem
(z důvodu nařízení o nutnosti nosit
roušky na akci konané ve vnitřních
prostorách s počtem více než sto
osob). Pro posezení zde bude připraven velký stan s vytápěním. Vstupné
bude dobrovolné.
sobota 3. října
ve 12.30 hodin od kostela
průvod chasy za doprovodu Staroměstské kapely
trasa: ulička za kostelem, Javorovská,
Díly, Klince, Havale, Vinohradská,
zastávka Hospodě U Stašků (občerstvení chasy), Dědina, za MŠ, Podšupy,
Padělky - kolem hřbitova, uličkou pod
OÚ, Javorovská, Podolská
od 15 hodin za KD
CM, prodej burčáku
v 16 hodin za KD
krátký program dětí z Popovjánku
a hodové chasy
udělení povolení pořádat venkovní
hodovou zábavu
od 17 hodin za KD hodová zábava
vstupné dobrovolné
v 19 hodin hodové pásmo chasy
neděle 4. října
v 10.30 hodin mše svatá za účasti krojovaných v kostele P. M. Růžencové.
Obchůzka chasy se v neděli neuskuteční.
4

Změny v provozu ordinací
praktických lékařů
Ordinace MUDr. Jarmila Bartošová a MUDr. Dušan Helia
Praktičtí lékaři MUDr. Jarmila Bartošová
Ordinační doba
a MUDr. Dušan Helia uskutečnili zásadní změny
Pondělí
07:30 – 12:30 hod.
v provozu svých ordinací v souvislosti s pandeÚterý
13:30 – 17:30 hod.
mií koronaviru. Aby bylo nebezpečí, kterému
Středa
07:30 – 12:30 hod.
jsou vystaveni pacienti v čekárnách, kde doČtvrtek
07:30 – 12:30 hod.
chází ke kontaktu mezi zdravými a nemocnými
Pátek
07:30 – 11:30 hod.
pacienty minimalizováno je zaveden SYSTÉM
ŘÍZENÉ ORDINACE:
• pacienti se na vyšetření musí objednat: telefonicky kontaktují sestru na
čísle 739 727 986, sdělí stručně svůj požadavek - např. kontrola tlaku,
srážlivosti krve, prevence apod. a bude jim sdělen přesný čas vyšetření,
dohodnout si vyšetření telefonicky je třeba i v případě akutních potíží
• čekárna je uzamčena elektronickým zámkem
• po příchodu se pacient ohlásí sestře videotelefonem a bude vpuštěn do čekárny
• v čekárně budou maximálně 3 pacienti s odstupy nejméně 2 metry
• vstup do prostor celého zdravotního zařízení je možný pouze v roušce,
dezinfekce rukou je k dispozici v čekárně.
Cílem těchto opatření je minimalizovat riziko nákazy v čekárně a také úsporu Vašeho času.
MUDr. Jarmila Bartošová a MUDr. Dušan Helia

Ordinace MUDr. Markéta Vaňková
Od 1.6.2020 zaveden plný objedOrdinační doba
návkový systém:
Pondělí 07:15 - 12:00 12:00 - 13:30 hod.
Prosíme pacienty , aby se před
Úterý
11:30 - 17:00 17:00 - 18:00 hod.
každým vyšetřením objednali. SnaStředa 07:15 - 12:00 12:00 - 13:30 hod.
žíme se část Vašich obtíží vyřizovat
Čtvrtek 07:15 - 12:00 12:00 - 13:30 hod.
po telefonu či přes email. Do čePátek
07:15 - 12:00 hod.
kárny budou pacienti vpuštěni dle
předchozího objednání. Při vstupu
do ordinace si prosím dezinfikujte ruce, v prostorách ordinace mějte zakrytá ústa
a nos rouškou, respirátorem, šátkem atd. Pokud máte teplotu, kašel, dušnost, bolest
hlavy, zažívací obtíže či jejich kombinaci, tak nám prosím nejprve zavolejte.
Kontakt: 572 540 872, 774 820 603

Svoz nebezpečného odpadu
pondělí 14. 9.
u horního kříže 15.00 - 15.30 hod.
u čp. 23 (ZŠ)
15.30 - 16.00 hod.
v ul. 1. máje
16.00 - 16.30 hod.

Nebezpečný odpad: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, oleje a tuky, barvy, lepidla, ostatní chemikálie, léčiva,
autobaterie.
Při tomto svozu neodevzdávejte: elektrospotřebiče (monitory, televizory, rádia,
počítače, chladničky, mrazáky atd.), baterie a monočlánky, žárovky a zářivky,
pneumatiky. Tento odpad je možno odevzdat na sběrném místě čp. 23, vždy
v sobotu od 9 do 11 hod.

Svoz plastů
1.10., 5.11., 3.12.
Svoz papíru
16.10., 18.12.
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Dovolte mi ohlédnout se a krátce zhodnotit dění ve školním roce 2019/2020. V září zahájilo výuku 6 nových žáčků
prváčků. Výborně se začlenili do kolektivu ostatních žáků
a spolu s nimi se aktivně zúčastnili mnoha akcí školy, ať už se
jednalo o školní sběr papíru, sběr použitých baterií a drobného elektrozařízení v rámci soutěže Recyklohraní, kulturních
akcí (Vánoční akademie, divadélka a besedy s odborníky)
nebo rukodělných činností v dílničkách pořádaných školní družinou. Nechyběly také sportovní akce, poprvé jsme
vyzkoušeli Den lyžování v lyžařském středisku Osvětimany.
Věřím, že všechny akce a činnosti byly pozitivně přijaty žáky
i jejich rodiči. Bohužel spousta skvělých a zajímavých aktivit,
které byly naplánovány na druhé pololetí školního roku, se
nejspíš uskuteční, až to situace dovolí. Zasáhla doba koronavirová a velké recyklované truhlíky z dřevěných palet zůstaly osiřele stát na dvoře školy a čekat na osázení až na nový
školní rok. Stejně tak nás čeká v budoucnu týdenní Škola
v přírodě v kouzelné krajině v okolí vesničky Žítková. Podle
doporučení ministra školství budeme omezovat plánová-

ní návštěv velkých kulturních akcí, nebudou vyhlašovány
soutěže MŠMT, přesto se výchovná práce s žáky nezastaví. Zvolíme jen bezpečnější formy a metody práce. Věřím,
že naplánované drobné i větší projekty spojené s ekologií
a folklorem nebo s oslavou důležitých výročí budeme moci
uskutečnit již v nastávajícím školním roce. Chtěli bychom
poděkovat za skvělou spolupráci všem rodičům i žákům, vyzvednout snahu a píli každého žáka zvlášť. Ještě před jarními
prázdninami nikoho z nás nenapadlo, že se tak dlouho neuvidíme. Se vzniklou situací bylo potřeba si průběžně poradit,
každý jak mu to znalosti a situace doma dovolovala. Podpora z MŠMT přišla až po delší době, kdy už musely paní učitelky dávno pracovat. Děkuji za spolupráci a aktivní přístup
všem zaměstnancům školy a školky. Nesmím zapomenout
na poděkování obci jako zřizovateli školy, kam směřují také
mé velké díky. Na závěr ještě jednou děkuji rodičům, žákům,
zaměstnancům školy a školky za jejich aktivitu, snahu a pečlivou přípravu v době covidu. Jsem vděčná za takové milé lidi
kolem sebe.
Za vedení školy I. E. Hendrychová

Kanada - cestou necestou

Milí Popovjané, aj přespolní, zveme vás na besedu o cestě
za oceán. O cestě za poznáním, za prací, za zážitky, za hranice komfortu. Chceme povídat o cestování stopem po severní
Americe, o lidech, jídle, přírodě, o radostech i strastech cestovatelské nezávislosti, která se může stát závislostí. Pokud chcete vědět, jak vypadají hory odlehlého severu a jedna z nej-

ryzejších a nejdrsnějších krajin planety, jaké to je s báglem
nastopovat desetitisíce kilometrů až k Arktickému oceánu, jací
jsou kanadští indiáni, jaké je tváří v tvář potkávat čtvrttunové
medvědy nebo čarokrásné velryby, přijďte! Rádi to s vámi prožijeme znovu. V neděli 18.10. v 16 hodin v přísálí kulturního
domu. Těší se na vás Petra Nováková a Jirka Einebsteiner
5
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Srandohled

Tož nám, milí moji, skončíl ten čas dovolených a výletů, teda nekerým. A všeckým sa nám
motá šiška z teho kolotoča kolem téj pandémije. Ale o baciloch tu psat nechcu. Chcu vám
povědět o mojej dovolence, teda o její malej
části. Celé to nemožu vypsat, lebo by sa do
tychto novin nic jiného nevlézlo. O co kratší dovolená, o to víc zážitků. Rozhodla sem sa vydat
po stopách našého prataty na ten kopec Říp.
Skoro ráno sem vyrazila z dědiny Hobšovice na
osmikilometrovú púť do Velvar na vlak. Bylo
krásně a mně bylo do zpěvu. Než sem zistila,
že sem přešla odbočku k vlaku a nadešla sem
si další dva kilometry. Vlakem sem přefrčela
do Roudnice nad Labem. Natruc pomluvám
o ČD bez zpoždění. V Rokytnici sem našla
krásný podřípský motoráček, historický vláček,
kerý na kolejách nepamatuju ani já, a to už
jakési roky mám. Koženkové sedačky, okna
na kličku a nikde žádné poblázněné světelné
cedule s informacama, příkazama a zákazama. Paráda! Deň byl hneď zas o cosi pěknější.
Vláček kodrcál rychlosťú 20 km za hodinu, před
každým přejezdem trúbil jak najatý. Vystrčila
sem hlavu z okna a kochala se krajinú. Koleje
obtáčaly Říp jak krajta králíka, dyž sa ho chystá
zamordovat. Čtením cedulí na zastávkách
sem si kontrolovala, kdy mám vystupovat. Ani
ně nevadilo, že ve vlaku nejsú žádné blikací
obrazovky s trasú. Když sa vlak blížil k zastávce
Vražkov, začala sem sa pomály balit. Přemístila
sem sa ke dveřám a poslušně čekala s jejich
otvíráním až vlak zastaví. Vlak cukl a já sem,
eště v eufórii z téj pohádkovéj jízdy, začala
hledat kliku. Problém! Kliky tam byly hneď tři!
Postupně aj na přeskáčku sem ich zkúšala mačkat a otevřít dveřa. Dyby tu aspoň byla cedula
jak na to! Už sem byla zpocená jak tela, když
dveře konečně povolily. Zároveň sa ale vlak
dal do pohybu. Chvílu sem stála v otevřených
dveřách a přemýšlala lesti skočit. Vyhlédla sem
na druhú stranu vagonu. Vytřeštěný pohled
průvodčího, který právě odmával odjezd, velel:
Zalez! Zabúchla sem dveřa a pokorně čekala,
až ně dojde nadat. Za chvílu byl u mně, protahl
se kolem pětadvacetikilového báglu na mojích
zádech, postupně pozavíral všecky klučky a vydechl: „To mně paní nedělejte!“ Nevím, lesti sem
vypadala, že chcu spáchat sebevraždu skokem
z rozjetého vlaku, ale v tom fofru, kerým vlak jel,
sa ně nic nemohlo stat. Nanejvýš by ně přizabil,
ten můj těžký bágl. Průvodčí se uklidníl, když
zistíl, že mám větší strach z něho než ze života a
poučíl ně, jak sa dveře motoráčku majú správně odryglovat. S omluvama sem poděkovala a
zeptala se, kdy bude další zastávka. Odpověď:
„za chvíli“ mně sice neuklidnila, ale přesvědčila,
že na tomto místě čas neřešíja. Na další stanici
sem už bez zádrhelú vysedla a vydala sa vstříc
novým zážitkom. Že sem si prodlúžila výšlap o
další 4 kilometry, že sem si vybrala na výstup
na Říp tu nejhorší kozí stezku a málem tam
vypustila dušu, že sem za ten den našlapala
s plnú polní třicet kilometrů a v noci spala v
lese u Mácháča, o tom zas nekdy jindy. Přeju
vám veselé cestování se šťastnýma koncama a
všeckým hlavně to zdravíčko! Vaša Nováčka
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Malý demografický průzkum
Zatím nejmodernější sčítání lidu v naší historii proběhne online. Jeho rozhodný
okamžik nastane o půlnoci 26. března 2021. Listinné formuláře následně vyplní pouze ti, kteří možnost sečíst se přes internet nevyužijí. ČSÚ odhaduje, že možnost sčítání online využije 60 % obyvatel. Aktuální epidemiologická situace však může tento
odhad spíše navýšit. Dobrá zpráva pro respondenty je také to, že počet zjišťovaných
údajů se oproti sčítání před deseti lety zúžil přibližně na polovinu. Zcela odpadnou
otázky týkající se vybavenosti domácnosti například koupelnou nebo osobním počítačem, zjednoduší se otázky ohledně velikosti bytu, vzdělání či dojížďky do zaměstnání. Vysoký důraz se pak klade na bezpečnost a ochranu osobních údajů. V současné době probíhá zkušební sčítání, kdy ČSÚ osloví 25000 domácností z 98 obcí. Bude
tak větší šance vychytat a odstranit možné chyby a nedostatky při již ostrém sčítání
v roce 2021. Než budeme všichni oficiálně spočítáni, možná vás zaujme pár demografických informací z naší obce.

Aktuální údaje o počtu obyvatel naší obce

V roce 2019 se v naší obci narodilo 9 dětí: 5 holčiček a 4 chlapci.
Zemřelo 11 občanů (7 mužů, 4 ženy).
Přistěhovalo se 15, odstěhovalo se 10 občanů.
Počet obyvatel k 1. 1. 2020 byl 1031.
Stručný výběr z předchozích let:

věk

ženy

muži

0-6

22

29

2015

1.045 obyvatel

Ž 528

M 517

7 - 15

52

42

2010

1.048 obyvatel

Ž 529

M 519

16 - 25

42

53

2005

1.099 obyvatel

Ž 558

M 541

26 - 50

153

198

1980

1.144 obyvatel

51 - 64

113

105

1970

1.247 obyvatel

65 a více

132

90

1961

1.319 obyvatel

1950

1.107 obyvatel

1900

842 obyvatel

(z toho nad 80 let 37 žen a 9 mužů)

Nejčastější příjmení obyvatel

v obci

v ČR

Uherskohradišťsko

Malina/Malinová

33

3.714

365

Šácha/Šáchová

30

782

195

Bičan/Bičanová

20

361

74

Šilhavík/Šilhavíková

16

135

70

Omelka/Omelková

15

566

272

Šnajdar/Šnajdarová

14

239

58

V ČR nejčastější příjmení Novákovi (68.693), Svobodovi (51.376), Novotní (49.239).
Na Uherskohradišťsku to jsou Horákovi (437), Hanáčkovi (435) a Blahovi (376).
Čerpáno ze statistických údajů obce a webu www.prijmeni.cz, kde můžete najít spoustu dalších zajímavostí a souvislostí, týkajících se příjmení vyskytujících se
v naší republice.

„Covidová sezona“ na Amfíku Bukovina

Letní sezona probíhala na Amfíku
i navzdory všem opatřením. Samozřejmě s tím, že provozovatel dodržoval
všechna nařízení a podmínky, které
byly v souvislosti s karanténou stanoveny. Díky prostředí, poloze a vybavení
byl často navštěvován výletníky, rodinami s dětmi i cykloturisty, kteří se rozhodli trávit svou dovolenou v Česku.
I když některé plánované rodinné oslavy a svatby musely být zrušeny nebo
přeloženy, hned jak to bylo umožněno,
ubytovací kapacita Amfíku se téměř ze
sta procent naplnila. A to nejenom přes

prázdniny, ale i během následujícího
měsíce.
Na velkém amfiteátru se uskutečnil
skvělý koncert u příležitosti oslav 25.
narozenin sboru Svatý pluk. Honza
Gajdošík se svými svěřenci předvedl
úžasný víkon. Jako host vystoupil i Jiří
Uličník, muzikálový herec a zpěvák vokální skupiny 4TET a také cimbálová
muzika Mladí Burčáci. Známé i méně
známé hity často v netradičních úpravách nadchly více než čtyři stovky diváků. Po dlouhé absenci „živé kultury“ si
to všichni účastníci náležitě užili.
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Na hody půjdeme k volebním urnám

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.
Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující
na voličský průkaz. O voličský průkaz je
možné zažádat u příslušného obecního
nebo městského úřadu v místě trvalého
pobytu voliče. Žádost nemá předepsaný formulář, musí obsahovat jméno
a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského
průkazu. Podání žádosti v písemné
nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020 - na listině
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo - v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky voliče. Osobně do 30. září 2020 do 16.00
hod; volič se dostaví na úřad, prokáže
svoji totožnost a úřad o žádosti učiní
úřední záznam.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost jinak mu hlasování nebude umožněno. Volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl

hlasovat. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do prázdné úřední obálky, může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby
do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Souběh voleb
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby
jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do Senátu jsou žluté.
Hlasování ve volbách do Senátu
Také u voleb do Senátu je možno
hlasovat na voličský průkaz, podmínky
a termíny jsou stejné jako u voleb do zastupitelstev krajů (viz výše). Hlasovací
lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud při-

hláška některého kandidáta nebyla zaregistrována. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro
kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí
dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat
druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti
z prvního kola. Druhé kolo se bude konat v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací
lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb
již voliči nebudou dodány předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také
obdrží úřední obálku (barvy šedé).
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební
schránky.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
V souvislosti se stávající epidemiologickou situací byl schválen zákon o zvláštních způsobech hlasování: Zákon je určen pro
osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař.
Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních,
která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
- Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště
(tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí
armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
- Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí

uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich
vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního
týdne do 18 hodin.
- Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud
občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební
komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto
hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin
do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní
sčítací komise u krajského úřadu.

Popovjánek i Popovjan uvítají nové členy
Dětský taneční soubor Popovjánek během měsíce září přijímá nové členy. Zveme děti ve věku 6 - 10
let, které se rády „hýbou v rytmu“ a chtěly by to zkusit v našem souboru, aby přišly v pátek 4. září v 16.30
hodin (případně v pátek 11. nebo 25. září vždy v 16
hod.) do klubovny Popovjánku v kulturním domě,
vstup bočním vchodem. Nejlépe v doprovodu jednoho z rodičů nebo jejich dospělého zástupce. Těšíme

se na nové kamarády.
Také Folklorní soubor Popovjan by rád rozšířil svou
členskou základnu. Nejlépe o nadšence, co mají rádi
folklor a pro radost a dobrou náladu si rádi zazpívají či
zatančí. Tak jestli máte chuť to zkusit, přijďte nahlédnout! Momentálně jsou zkoušky nepravidelné, tak se
raději přeptejte na telef.: 731 587 716 nebo napište
na mail: fspopovjan@seznam.cz.
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Kaleidoskop událostí

V sobotu 20. června při slavnostní mši přistoupilo 10 dětí
z naší farnosti k Prvnímu svatému přijímání.
foto J. Malina

Lešení kolem věže kostela umožnilo brigádníkům neobvyklý
pohled z ptačí perspektivy na část naší obce. Ovšem pracovat
v takové výšce to chce opravdu kus odvahy. foto M. Slováček

Velký Amfík v neděli 16. srpna po dlouhé době opět zažil
nápor návštěvníků. Na slavnostní koncert k 25. výročí
založení sboru Svatý Pluk jich dorazilo více než 400.

I když se začátek koncertu kvůli technickým problémům
dost opozdil, užili si jej nakonec všichni návštěvníci.

foto J. Zavřel

Dědina z věže kostela.

8

foto M. Stašek
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Kaleidoskop událostí

Prvního září mělo letos větší význam než jindy. Děti se
do školy vracely po dlouhých 5 měsících.

Prváčci si na nedostatek místa určitě nemohou stěžovat.
I ostatní třídy by uvítaly větší počet dětí.

V mateřské školce je naopak počet dětí nadlimitní, což je
moc dobře. Ostřílení „školkáčci“ mají třídu v přízemí.

Nejmenší děti si hrají ve třídě v patře. První školní den se
to u některých bez slzavého údolí neobešlo.

V neděli 6. 9. se na obecním úřadě uskutečnilo moc milé
setkání ročníku 1950. Sešlo se jich opravdu hodně a my
přejeme hlavně zdravíčko!

K slavnostní atmosféře i kapky dojetí přispěla děvčata,
dnes už bývalé členky souboru Popovjánek a také hudební
doprovod Marcela Pávková a Milan Falešník.
9
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Věž kostela dostane nový kabát

I méně pozornému občanovi nemohl
uniknout čilý ruch kolem našeho kostelíku. Jeho čelní stranu včetně kostelní
věže obehnalo stavební lešení. Vzhledem ke špatnému stavu krytiny na věži
bylo potřeba razantního zásahu. Plánovaná je výměna stávající krytiny za krytinu z mědi, která patří ve stavebnictví
mezi nejodolnější materiály vůči korozi,
což zajišťuje velmi vysokou životnost.
Například okapové systémy v mědi jsou
bezúdržbové a životnost mají 70 a více
let. Oprava věže je vzhledem k její výšce
velmi náročná, proto volba materiálu,
který vydrží další generace, je opodstatněná. Při stavbě lešení a podrobnějším prozkoumání dalších detailů bylo
rozhodnuto také o opravě fasády věže
a bude se řešit i výměna poškozených
ciferníků věžních hodin. Ty původní skleněné totiž někomu posloužily jako terč
při střelbě z pušky a jsou rozbité. Firma
TRADIX se podílí na zajištění lešení a materiálu na opravu. Odborné práce tesařské a klempířské provedou místní řemeslníci Tomáš Koníček a Jaroslav Ineman.
Pomocné práce zajišťují brigádníci z řad
ochotných farníků, podobně jako tomu
bylo při zateplení fasády na faře. Dodatečně bylo rozhodnuto také o výměně
původních korýtek na obou nárožích. Při

podrobném prozkoumání se zjistilo, že
ta původní, přilepená maltou, jsou uvolněná a některá také popraskaná. Nová
budou přišroubována nasucho tak, aby
se zajistila jejich delší životnost. Všechny
uvedené vícepráce samozřejmě budou
mít vliv na zvýšení celkových nákladů,
ale je třeba využít postavené lešení k jejich provedení. I když se práce provádějí
převážně formou brigád, předpokládáme, že se vše zvládne do zimy dokončit.
Financování je prováděno z prostředků

farnosti získaných ze sbírek na opravy,
z poskytnutých účelových nebo anonymních finančních darů, a také za přispění obecního úřadu. Nová střecha
věže a před prázdninami osazené nové
vchodové dveře zvýší technickou úroveň dominanty naší obce na další desítky let. Kdo má možnost a je ochotný
jakýmkoliv způsobem pomoci, každý je
vítán. A protože kostel je dominantou
obce netýká se tato výzva pouze lidí,
kteří chodí do kostela. Ing. Petr Šácha

82. ročník Memoriálu Karla Podhajského
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská kynologická unie a Okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště, z.s. ve spolupráci s MS
Bukovina a dalšími mysliveckými spolky zvou zájemce na vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů se zadáváním titulů CACIT,
res. CACIT, CACT, res. CACT. Soutěž má již od roku 1932 svoji
dlouholetou historii a tradici. Do roku 1942 probíhala tato vrcholná zkouška ohařů jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli 2. světové válce upustit. Od prvního
poválečného ročníku v r. 1946 se už MKP koná každoročně.
Jubilejní ročníky soutěže jsou vždy po 10 letech přidělovány k pořádání Okresnímu mysliveckému spolku Svitavy, kdy
se místem konání soutěže stává rodiště Karla Podhajského,
město Litomyšl. Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují
na základě výsledků z všestranných zkoušek a nominačních
zkoušek. Soutěž se letos koná pod záštitou Ing. Miroslava
Tomana CSc., ministra zemědělství a Jiřího Čunka, hejtmana
Zlínského kraje. Centrum konání tohoto ročníku je kulturní
dům v Dolním Němčí, kde také proběhne slavnostní zahájení.
Jednotlivá pracoviště jsou připravována v honitbách MS Kasivec Slavkov, kde budou probíhat lesní práce, MS Bukovina
Popovice s vodními disciplínami a v MS Lanka Dolní Němčí,
kde soutěžící budou plnit disciplíny velkého a malého pole.
V Popovicích na rybnících budou soutěžící plnit vodní disciplíny v sobotu 3. 10. a v neděli 4. 10. vždy přibližně od 10 do 15
10

hodin. Na myslivecké chatě bude v tuto dobu připraveno občerstvení i pro návštěvníky z řad diváků. V nabídce bude kromě tekutin také zvěřinový guláš, klobásy z udírny a pečené
maso. Srdečně zveme naše občany na zajímavou podívanou.

za MS Bukovina Fr. Bajaja
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Fotbalový fotoreport

Nečekané přestávky v soutěži využili naši fotbalisté
pracovně, a to opravou poškozených míst travnaté hrací
plochy.

Zejména před brankami bylo třeba vyšlapaná místa vylepšit
a tak na ně byla položena kobercová tráva. foto: R. Slunečko

Žáci TJ Družstevník Popovice využili možnosti získat
finance na letní přípravu z programu MŠMT i letos a odjeli
na soustředění do Horního Němčí.

Zdokonalovali si zde nejenom fyzičku, ale také techniku hry.
Na programu byl ovšem také relax a zábava.
foto P. Kočíř

Fotbalový klub TJ Popovice
hledá kluky a holky
ve věku 10-14 let (ročník 2006 a mladší)

se zájem hrát fotbal

Tréninky (od 25. srpna 2020) úterý a čtvrtek (16:00-18:00)
Nabízíme:
- odměny (sladkosti) po každém zápase
- letní soustředění pro hráče
- o zimní přestávce společný výlet do Prahy
- účast týmu na podzimním a zimním fotbalovém turnaji
- tréninky pod vedením trenérů s Licencí C
- kvalitní fotbalové pomůcky
- slavnostní ukončení sezóny s předáváním ocenění
Při ukončení sezony nesmí chybět diplomy a odměny pro
všechny hráče

Pokud máš zájem, přijď se podívat na trénink.
Mgr. Petr Kočíř – trenér žáků 

Kontakt: petr.kocir@email.cz

Tel: 737 068 263
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Společenská kronika naší obce

Všem občanům, kteří v průběhu měsíců duben - červenec 2020 oslavili svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme!
60 let
Anna Ťoková 367
Marie Žemličková 138
Stanislava Kryštofová 394
Václav Tetera 31

80 let
Emilie Kočířová 312
Irena Dlouhá 82
Antonín Křapa 311
Rudolf Durčanský 313

70 let
Zdenka Vaňková 349
Josef Semela 34
Jana Klíčová 258
Blažena Kaňovská 280
Karel Slovák 250
Zdeněk Foltýnek 338

87 let
Marie Galušková 122

75 let
Anna Hanáčková 42
Marie Kunovjánková 329
Emilie Jurásková 322

97 let
Marie Jakúbková 88

Narození
Karel Klinec 232
Kristián Jura 173
Rozloučili jsme se
Růžena Zálešáková 93 let
Antonín Orálek 74 let
Miloslav Kryštof 78 let

88 let
Emilie Tichoňová 294
Vlasta Štajnochová 98
V případě, že si nepřejete být zveřejněni
v naší společenské kronice, oznamte to,
prosím, sociální komisi nejpozději do 20.
října 2020.

Fotbalové aktuality
TJ Popovice - žáci
Těsně před zavedením opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 se žáci TJ Popovice zapojili do projektu Létající trenéři. Začátkem března se však sport i život zastavil a soutěže byly
zrušeny. V polovině května jsme začali opět trénovat. V první polovině června jsme sehráli
dvě přátelská utkání s týmem Vlčnova s výsledky 4:2 a 6:5 pro náš tým. Byla to hezká a vyrovnaná utkání. V červnu jsme se také dozvěděli, že naše žádost o dotaci od MŠMT z programu
Můj klub v celkové výši 79 200,- Kč byla úspěšná. Dne 20. června proběhlo v kabinách TJ
Popovice slavnostní zakončení této zvláštní sezóny. Zde byli naši mladí fotbalisté oceněni
diplomy a upomínkovými předměty. Počasí sice nevyšlo podle našich představ, ale hrál
se stolní tenis, stolní fotbal, byly výborné klobásky, pivo, limo… prostě super atmosféra.
Ve dnech 17.-19.srpna se 14 mladých hráčů TJ Popovice a 3 dospělí zúčastnili fotbalového soustředění v areálu penzionu Boďa v Horním Němčí. Během tří dnů se naši kluci
zdokonalovali ve fotbalových dovednostech a rozvoji týmového ducha. Ve volném čase
jsme hráli golf, plavali v bazénu, opékali špekáčky a relaxovali ve vířivce. Počasí vyšlo
skvěle, nikdo se nezranil a všichni se v pořádku vrátili domů s mnoha novými zážitky
a zkušenostmi. Celý pobyt byl opět hrazen z grantu MŠMT Můj klub. Děkuji všem, kteří
se podíleli na organizaci i průběhu soustředění, a věřím, že i příští rok se podaří podobné
soustředění uskutečnit. Chtěl bych také opět poděkovat hráčům za jejich aktivní přístup,
rodičům za výbornou spolupráci a sponzorům i TJ Popovice za podporu. Věřím, že se
najdou další noví hráči i rodiče, kteří se zapojí do mládežnického fotbalu v Popovicích.

Mgr. Petr Kočíř, trenér žáků TJ Popovice

Rozpis utkání podzim 2020

ŽÁCI
23.8.
30. 8.
6.9.
13.9.
20. 9.
27.9.
3. 10.
11.10.
18. 10.
25.10.
1.11.

Suchá Loz - Popovice
5:0
Popovice - Hradčovice
6:0
Prakšice - Popovice
1:0
Popovice - Bánov
Nivnice - Popovice
Popovice - Bojkovice B
Orel UB, Újezdec - Popovice
Popovice - Březová
Záhorovice - Popovice
Rudice - Popovice
Popovice - Havřice

MUŽI
16.8.
23.8.
30.8.
5.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.

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

2:0
3:1
0:2
3:1

TJ Popovice - muži
Buďte zdrávi, sportovní přátelé. Začátek
roku nebyl nijak příjemný, Ale i přes zrušení jarních mistrovských zápasů se nelelkovalo. V sobotu 25. dubna se na hřišti
konala brigáda za účelem opravy travnaté
plochy před bránami a jiných poškozených místech na hrací ploše a to položením nové kobercové trávy, kterou nám
před tím dovezl náš sponzor a fanoušek
pan Tomáš Baťka, za což mu děkujeme
a taky účastníkům této akce, našim příznivcům Fanclubu a aktivním hráčům a to
Danielovi Klimešovi, Aleně Dítkové, Jindřichu Karolovi, Michalu Stašovi, Tomáši Teterovi a Lukáši Mimránkovi. Další činností,
a to sportovní, byly přátelské zápasy mužů.A byly to zápasy úspěšné. Turnaj ve Starém Hrozenkově jsme hráli s oddílem „A“,
který dopadl remízou 2:2. S oddílem „B“
jsme vyhráli a získali pohár za 1.místo.

Seznam dalších přáteláků mužů:
Popovice : Stříbrnice
2:2
(hráno na hřišti v Podolí)
Velehrad : Popovice
2:5
Huštěnovice : Popovice 1:2
Hradčovice : Popovice
3:3
Popovice : Frolbal Hluk 7:6
Březová : Popovice
3:6
Popovice : Žítková
5:2
Poslední informace je personální.
Novým trenérem oddílu mužů je Petr
Hruboš z Podolí. Na závěr chci popřát
Vám všem hodně zdraví a úspěchů
sportovních i těch životních.

Radim Slunečko, předseda TJ
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