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D ě t i  s e  l o u č i l i  d i v a d e l n í m  p ř e d s t a v e n í m

B u d o u  z r u š e n y  k o n t e j n e r y  n a  p l a s t

29. června se v přísálí Základní školy v Popovicích uskutečnilo první divadelní představení dramatic-
kého kroužku pod vedením Aleny Pavelkové, kterou můžete mimo jiné vidět  v Hoffmanově divadle 
v Uherském Hradišti. Na představení, které pro svou přípravu mělo jen pouhé dva měsíce, se přišly 
podívat děti z Mateřské školky v Popovicích i Podolí. 
Na dva měsíce od dětského smíchu osiří tentokrát nejen lavice základní školy, ale také prostory mateř-
ské školy, která svůj provoz zahájí 29. srpna, nově zapsané děti pak do školky nastoupí 1. září.

Foto: Jitka Nováková

Přestože cena za svoz a likvidaci domov-
ního odpadu zůstává i ve druhém pololetí 
tohoto roku stejná, celkově zaplatíme více. 
Vedení obce totiž přistoupilo k jinému řešení 
likvidace plastů. Nový způsob svozu plastů 
by měl zajistit větší pořádek v obci. S plat-
ností od 1. srpna tohoto roku tak defi nitivně 
zmizí kontejnery na plasty. 
Jak se vlastně budeme plastů zbavovat? Na 
obci si již od 18. července můžete zakoupit 
pytle, do kterých se jednoduše budete snažit 
namačkat co nejvíce plastů. Pytle budou od 
1. srpna sváženy jedenkrát měsíčně. Cena 

jednoho pytle je téměř 18,- korun, přičemž 
občané zaplatí 10,- korun a obec bude do-
plácet zbytek.
V ceně jednoho pytle je započítán svoz i 
likvidace plastů , která jen pro představu  
vyšla v loňském roce obecní kasu na dva-
advacet tisíc korun. 
Závěrem ještě připomínáme, že do 20. 
srpna je nutné na obecním úřadě zaplatit 
za odpad na II. pololetí. Za jednu osobu na 
půl roku je taxa stanovena na 140 korun, 
přičemž děti do jednoho roku a osoby starší 
osmdesáti let  jsou od platby osvobozeny. 

N e b e z p e č í  n á m  h r o z í  o d  r o z h l e d n y
opuštěná a zdevastovaná ruina. Pro ty, 
kteří tam nebyli, sdě luji rozměry dvou 
podzemních železobetonových nádrží: 
45 x 9 metrů a do hloubky 7 metrů. 
Dílo několikrát změnilo majitele a v 
květnu 2005 nám př išel dopis od fir-
my EKOCICO s r. o., že po vyřízení 
nezbytných formalit začnou nádrže 
využívat. Na internetu jsme zjistili, 
že uvedená firma se zabývá realitní 
č inností. Krajský úřad, referát život-
ního prostředí také vycítil nedůvěru k 
plánovaným aktivitám firmy EKOCICO. 
Ověř i l i jsme si, že například zkouška 

vodotěsnosti je pouhým nesplněným 
přáním nových majitelů.navezení cca 
100 cisteren vody a její následné 
vypouštění by se na okolním terénu 
výrazně projevilo.
Na základě jednání na místě samém 
bylo dohodnuto, že firma musí provést 
tzv. posouzení vlivu na životní prostře-
dí. Tento dokument je natolik závažný, 
že je pro tento případ dokumentem 
nesplnitelným.
Celá kauza by mě la být ukončena do 
31. 12. 2005.

Jaroslav Brabec

K n i h o v n a  j e  z a v ř e n á
Knihovnu v současnosti čekají velké změny. 
První z nich nastala už v červnu, kdy dlou-
holetý knihovník Josef Šácha předal pomy-
slné žezlo studentce Marcele Andrýskové.  
Ta má s místní knihovnou nemalé záměry. 
„V první řadě bude nutné provést stavební 
úpravy tak, aby knihovna nebyla závislá 
na provozu kulturního domu,“ nechala 

nahlédnout pod pokličku nová knihovnice a 
pokračovala: „ Celkově dojde k modernizaci 
celého provozu. V červenci bude knihovna 
uzavřena, provoz v srpnu zatím není jasný. 
Bude totiž záležet na tom, jak rychle budou 

práce a úklid pokračovat.“  
Po znovuotevření knihovny bude provozní 

doba vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 
hodin.

S okamžitou platností jsou zrušená úterní a 
čtvrteční internetová odpoledne určená pro 
místí občany. „Zájem o internet v poslední 
době značně poklesl, mnoho občanů má 

již internet doma. Proto jsme se rozhodli k 
tomuto kroku s tím, že internet bude zájem-
cům k dispozici v pracovní době obecního 

úřadu nebo po osobní nebo telefonické 
domluvě,“ vysvětlila místostarostka 

Jitka Nováková. 

Příští veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva se uskuteční 2. 9. 2005 
v 19. 00 hodin  na Obecním úřadě v 

Popovicích.

Dospě lejší část občanů Popovic si 
urč itě vzpomene, jak se v devade-
sátých letech stavě la na pozemcích 
katastru Popovic, Uherského Hradiště 
a Mistř ic jímka na nebezpečný odpad 
z podniků Let, Mesit a Moravan. Z dů-
vodu útlumu výroby, nových technolo-
gií povrchových úprav kovů a dalších 
okolností tato stavba, ač v roce 1992 
řádně zkolaudovaná, nebyla nikdy vy-
užívaná k původnímu účelu.
Čas běžel, zub času, nenechavci, 
vandalové atd. vykonali své, a tak 
ze stavby za desítky milionů se stala 

Odpolední internet je zrušený



Jak dopadla kontrola hospodaření obce?Jak to vidím...

Úterý ř. ý., ač státní svátek, byl nej-
černější den na silnicích ČR v tomto 
roce. Na cestách zahynulo celkem 11 
osob . 
Po silnicích se pohybuji dost často 
a mnohdy se divím, že je těch ne-
hod tak málo. Chování účastníků 
dopravního provozu je mnohdy až 
zarážející.
Nemusíme se zabývat situací na dál-
nici DI. Stačí si stoupnout na křižovat-
ku Popovice - Podolí. Podchod, který 
stál 10 milionů korun a který musíme 
zabezpečovat, jako by nebyl.
Důchodce s hůlčičkou, maminka s 
kočárkem, skupinka cyklistů a hned 
za nimi přejede kluk na prkně a do 
protivky přebíhá pár děcek.
Ano, tak to vypadá na našem pře-
chodu, který není přechodem, pro-
tože tam nenamalovali ani silniční 
značení.
Vážení spoluobčané, zkuste se za-
myslet, zda ta ušetřená minuta času 
má srovnatelnou hodnotu s rizikem 
úrazu a zvýšením čísla smutných 
statistik.
Slunečné počasí a příjemnou pohodu 
o prázdninách a dovolené
Vám přeje Váš

Jaroslav Brabec

Nepřehlédněte!
Hodová chasa

První  informativní schůzka hodové chasy 
se uskuteční v neděli 17. čarvence v 18.00 
hodin v Kulturním domě v Popovicích.

Popovjánek
První zkouška všech skupin po souboro-
vých prázdninách bude 12. srpna v 17.00 
hodin v klubovně KD.

Zastupitelé na svém posledním zasedání 
vzali na vědomí výsledek kontroly hos-
podaření obce a konečný účet obce za 
účetní období  rok 2004, který provedli 
pracovníci krajského úřadu ve dnech 15. 
a 16. června letošního roku.
„Teprve nyní můžeme schválit konečný 
stav účtu obce k  31. 12. 2004,“ uvedla 
místostarostka Jitka Nováková a pokra-
čovala: „Kontrolován byl rozpočet obce 
a jeho plnění, dodržování zákonných 
povinností, soulad vedení účetnictví 
obce se zákonem, pokladní kniha, kni-

ha přijatých faktur, evidence majetku, 
evidence pohledávek a závazků.. Závěr 
auditu zní takto: V rozsahu provedeného  
přezkoumání hospodaření obce nebyly 
zjištěny chyby  a nedostatky, které by 
zásadním způsobem ovlivnily účetní zá-
věrku a finanční výkazy obce za r. 2004. 
Nebyla zjištěna rizika, která by mohla 
mít v budoucnosti negativní dopad na 
hospodaření obce.“
Dodáváme, že příjmy v loňském roce 
byly 10 958 359, 88 Kč a výdaje činily 9 
695 704, 57 Kč.

Na hlučnost už existuje studie
Ani tentokrát se nemůžeme vyhnout 
dlouhodobému problému - hlučnosti u 
nové silnice I/50. 
„Jedná o  vleklý problém, který se 
projednává na každém zastupitelstvu. 
Protože výsledky měření překračovaly 
povolenou normu a u nádraží byly na 
hranici, je nutné informovat naše ob-
čany o tom, že se v této věci konečně 

děje něco konkrétního. V současnosti 
již existuje protihluková studie. Podle 
ní bude od křižovatky směrem k hřišti 
vybudovaná protihluková stěna, snížení 
hlučnosti u nádraží pak bude řešeno 
posílením výsadby stromů kolem komu-
nikace,“ upřesnil starosta Jaroslav Bra-
bec s tím, že v současnosti se vyřizuje 
stavební povolení.

Dotaci dostali nižší než čekali
Krajský úřad Zlínského kraje vyhlásil pod-
program na podporu zpracování územních 
plánů, do kterého se zapojila i obec Popovi-
ce. „Z tohoto programu je možné získat 80% 
celkových nákladů  na zpracování podkla-
dů, které jsou nezbytným předpokladem ke 
zpracování územního plánu.
Naše žádost byla na 200 000 Kč. Protože je 
však peněz málo, bylo na tuto akci uvolněno 
méně, než jsme čekali. Místo 80% jsme zís-
kali 59%, tedy 147 441,- Kč,“ vysvětlila mís-
tostarostka Jitka Nováková. V souvislosti se 
zpracováním nového  územního plánu se 
zastupitelům objevila na stole žádost obce 

Podolí o změnu užití pozemků.
„Podolí žádá o změnu kategorie pozemků, 
na kterých je jejich fotbalové hřiště, vede-
ných dlouhodobě k zemědělskému  využití 
na pozemky určené pro sport a k rekreaci,“ 
uvedl starosta Jaroslav Brabec a pokračo-
val: „Pro pozemky mezi novou silnicí I/50 a 
řekou Olšavou žádají změnu na využití pro 
veřejnou zeleň. Veškeré návrhy týkající se 
nového územního plánu musíme už nyní 
shromažďovat.“  Tato připomínka není je-
diná, během několika měsíců se budeme 
moci  i my, občané, k novému navrhované-
mu územnímu plánu vyjádřit.

Krátce z posledního jednání obecního zastupitelstva
městnancům ve školní jídelně a 10.000,- na 
vedení zájmových kroužků při ZŠ na rok 
2005
- prodej pozemku ve vlastnictví obce část 
parcely č. 1215/119 v k.ú. Popovice u 
Uherského Hradiště žadatelům: manželé 
Martina a Jan Lahvičkovi, Popovice čp. 
106, Vratislav Kusák, Popovice čp. 205, 
Janka Grácová, Popovice čp. 115, s tím že 
kupující uhradí náklady spojené s vyhoto-
vením geometrického plánu                                                  
- návrh smlouvy o vypůjčce: Půjčitel: Řím-
skokatolická farnost Popovice u Uh. Hra-
diště a vypůjčitel: Obec Popovice - předmět 

výpůjčky : parcela č. 180 v obci Popovice 
- hřbitov, urnový háj,   na dobu 99 let s účin-
ností od 1. 7. 2005
- záměr: sepsání smlouvy o vypůjčce 
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 
5055, 6091 a 6092 žadatelům Bc. Martinu 
Vaculíkovi, Popovice čp. 101, Ludmile Vla-
chynské, Popovice čp. 328,  Haně Páčové, 
Popovice čp. 118 a Anně Burešové, Popo-
vice čp. 356 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- ve věci poskytnutí prostor v objektu bývalé 
střelnice se bude dále jednat se Sdružením 
Paintball Klubu Hodonín a Uh. Hradiště.

Těsně před prázdninami, tedy čtyřiadvacá-
tého června letošního roku, se zastupitelé 
sešli na veřejném zasedání obecního za-
stupitelstva na místním úřadě. K některým 
projednávaným bodům jsme se vyjádřili 
samostatně, ostatní záležitosti, o kterých 
zastupitelstvo jednalo, vám přiblížíme 
zkráceně. Jen připomínáme, že plné znění 
usnesení je vyvěšeno na obecních vývěs-
kách.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- poskytnutí částky 32.000,- Kč na účtovací 
období rok 2005 ZŠ Popovice, příspěvkové 
organizaci jako doplatek části úvazku za-



Policie varuje - dejte pozor na podvodníky!

Jak jste si jistě všimli, silničáři v naší 
obci opravili výtluky  na silnici III. třídy, 
tedy od nádraží po kostel, a také nám 
poopravovali největší výtluky na našich 
komunikacích.
„Měli by také zvednout propadnuté 
kanály v některých částech naší obce,“ 
řekl starosta Jaroslav Brabec a pokra-
čoval: „Co se týká opravy komunikace 

Oprava komunikací v naší obci už začala

Pozor na podvodníky při nabízení 
zboží podomním prodejem, kontroly 
elektroměrů, plynoměrů, vnucování 
stoprocentních výher!
V souvislosti s narůstajícím počtem 
případů okradení seniorů upozorňuje 
policie na nebezpečí ze strany těch 
prodejců, kteří chodí dům od domu a 
nabízejí prodej věcí nebo jiné výhody, 
které jsou spojené se zaplacením ur-
čité výše poplatku. Takový prodej bývá 
často jen zástěrkou pro jejich nekalou 
činnost, a jakmile se jim podaří vetřít 
do domu, odcizují převážně peníze.
Řiďte se radami policie:
-nedůvěřujte neznámým lidem
-nepouštějte cizí osoby do domu 

-jednejte s nimi pouze přede dveřmi 
nebo přes okno
-nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi 
požádá o možnost si zatelefonovat, 
použít WC, či o jinou pomoc
-zaměstnance různých firem, jako elek-
trikáře, plynaře, telefonní mechaniky 
apod. pouštějte pouze v případě, že 
jste si je sami objednali nebo tyto orga-
nizace Vám předem návštěvu oznámili. 
To se týká i zaměstnanců sociálního 
zabezpečení. Tito pracovníci se musí 
prokázat příslušným průkazem
-pokud k Vám cizí lidé přijedou vozi-
dlem, pokuste se zapamatovat barvu 
a poznávací značku, popřípadě si ji 
zapište

-nabídku zboží od podomních prodejců, 
pokud o ni máte zájem, si prohlídněte 
pouze venku, neboť tyto osoby, pokud 
je vpustíte do domu, se dopouštějí 
krádeží
-nenechávejte doma větší finanční 
hotovost
-máte-li podezření, že se děje cosi 
podezřelého, zavolejte okamžitě na 
bezplatnou  linku policie 158.
Předejdete tím zklamání, ztrátě peněz a 
spoustě dalších zbytečných problémů!
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR - 158
Záchranná služba - 155
Hasiči - 150
Městská policie - 156

Policie ČR

v ulici Podolská (od OÚ směrem ke 
kulturnímu domu), momentálně če-
káme na stavební povolení. Jakmile 
bude stavební povolení, bude svoláno 
mimořádné zasedání obce kvůli výběru 
firmy, které tuto zakázku zadáme. Dů-
ležité pro nás bude to, aby tato akce 
byla realizována ještě letos,“ upřesnil 
na zasedání starosta Jaroslav Brabec. 

Tak se také stalo a o výběru firmy je již 
rozhodnuto. Mimořádné zastupitelstvo 
se uskutečnilo 8. července. 
„Bylo rozhodnuto, že opravu komuni-
kace Podolská provede firma SILAMO. 
Byla nejlevnější s nejdelší zárukou, a 
navíc zaměstnávají nejvíce Popovjanů. 
Zahájení akce bude v srpnu letošního 
roku,“ dodal starosta.

Končí platnost některých občanských průkazů 
Občanský průkaz je povinen mít občan 
České republiky, který dosáhl věku 15 let 
a má trvalý pobyt na území České repub-
liky. Občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů pozbývají platnosti nejpozději 
dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž 
jsou občané povinni provést jejich výmě-
nu, jsou stanoveny podle doby vydání 
občanských průkazů.
*občanské průkazy vydané do 31. pro-
since 1994 - jejich platnost skončí dne 
31. prosince 2005 (jedná se o všechny 
občanské průkazy typu knížka s vyzna-
čenou platností „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“, 
dále o občanské průkazy typu karta vy-
dané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve 
kterých je také vyznačena doba platnosti 
„bez omezení“) 
*občanské průkazy vydané do 31. prosin-
ce 1996 - jejich platnost skončí dne 31. 
prosince 2006, 
*občanské průkazy vydané do 31. prosin-
ce 1998 - jejich platnost skončí dne 31. 
prosince 2007, 
*občanské průkazy vydané do 31. prosin-
ce 2003 - jejich platnost skončí dne 31. 
prosince 2008. 

Občané jsou povinni ve všech případech 
požádat o vydání nového občanského 
průkazu nejpozději do 30. listopadu, tj. 
1 měsíc před skončením platnosti občan-
ského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu 
musíte podat pouze na originálním tisko-
pisu. Tiskopisy žádostí o vydání občan-
ských průkazů jsou k dispozici na všech 
obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností a matričních úřadech.
Žádost o vydání občanského průkazu 
podejte osobně nebo prostřednictvím 
pověřeného zástupce (tento zástupce 
nemusí mít plnou moc). Žádost nesmí 
být pomačkaná, přeložená nebo jinak 
znehodnocená. 
Na úřadě předložte:
* vyplněnou žádost o vydání občanského 
průkazu, 
* jednu fotografii
* starý občanský průkaz
* pokud  u žadatele došlo ke změně údajů 
(např. ovdovění)  doloží doklad osvědču-
jící změnu (např. úmrtní list partnera)
Doklady musí být předloženy v originále, 
ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu 

při dovršení věku 15 let musí zákonný 
zástupce předložit rodný list a doklad o 
státním občanství. Za občana mladšího 
15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zá-
stupce nejdříve 60 dnů před dosažením 
15 let a nejpozději v den dosažení 15 let 
jeho věku. 
Za vydání nového občanského průkazu 
za průkaz poškozený, zničený, ztracený, 
odcizený nebo za průkaz obsahující neo-
právněně provedené zápisy, anebo vydá-
ní občanského průkazu na žádost občana 
z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných 
údajů, popřípadě z jiného osobního důvo-
du občana zaplatíte 100 Kč. 
Předmětem poplatku není vydání nového 
občanského průkazu, je-li vydáván z dů-
vodu provedení změn povinných údajů a 
současně jsou provedeny i zápisy nepo-
vinných údajů na žádost občana.
Za výměnu občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů (starý typ za 
nový) se nevybírá správní poplatek.
Výměnu občanských průkazů raději 
nepodceňujte. Pokud totiž nebudete mít 
platný občanský průkaz, může dojít na-
příklad k tomu, že vám pošta nevyplatí 
důchod! 
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Uplynulá sezóna, po předcházejícím 
sestupu do základní třídy, postavila před 
mužstvo jediný cíl: Co nejrychlejší ná-
vrat do okresní soutěže, na kterou  svým 
hráčským kádrem i výkonností má.
Základ pro postupový cíl byl vybudo-
ván v podzimní části sezóny, když TJ 
Družstevník neprohrál ani jeden zápas, 
doma vyhrál všechno, pouze dvě remízy 
na hřištích soupeřů znamenaly 1. místo 

TJ Družstevník Popovice po ukončení sezóny

V  červenci a srpnu oslaví významná jubilea tito občané:    
50   Kodrla Vlastimil 1. 7. 1955  Javorovská 10 
60   Kunovjánková Marie 12. 7. 1945  Díly 329
60   Jurásková Emílie 19. 7. 1945  Padělky 322
60   Brázdilíková Františka 9. 8. 1945  Klince 130
70   Svatošová Margita 7. 8. 1935  1.máje 316
70   Medková Ludmila 24. 8. 1935  1.máje 296
75   Štěrba Josef 11. 7. 1935  1.máje 308
75   Hájková Justýna 29. 7. 1930  Javorovská 143
80   Pavlica Josef  12. 8. 1925  Javorovská 9
82   Habáňová Anežka 30. 7. 1923  Javorovská 13
85   Brabcová Růžena 16. 7. 1920  Osvobození 230
86   Hanáčková Marie 15. 7. 1919  Osvobození 299
87   Švecová Anna 15. 8. 1918  Dědina 37
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Společenská kronika naší obce 

Jarní výsledky fotbalových utkání

v průběžné tabulce.
Jaro se neslo ve znamení udržet umís-
tění na postupové pozici, což se celkem 
dařilo. Rozhodující krok však čekal 
mužstvo v přímém souboji s jediným 
konkurentem na postup - TJ Nezdenice. 
Zodpovědný přístup hráčů (i diváků) k 
přípravě a průběhu zápasu přispěl k 
vítězství v tomto zápase i ke kýženému 
postupu. 

Chceme poděkovat všem hráčům, tre-
nérům a také fanouškům a sponzorům 
za podporu mužstva v průběhu celého 
ročníku fotbalové soutěže.
Dorostenci se potýkali s nedostatkem 
hráčů a skončili na 9. místě okresní 
soutěže.
Žáci s výrazně omlazeným mužstvem se 
umístili na 12. místě základní třídy.
Josef Šácha

Rozloučili jsme se 
Macháčková Božena 3. 4.  80 let Díly 351
Juřicová Růžena 19. 4.  82 let Osvobození 11
Šimková Marie 27. 4.  93 let  Podolská  119
Vlk Vojtěch 13. 5.  72 let Vinohradská 66

Narození      
Stojaspalová Veronika 22. 5.  2005  Klince 264

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, 
oznamte to sociální komisi nejpozději do příštího zasedání obecního 
zastupitelstva, tedy do 2. 9. 2005.

Žáci
 8. 5. Popovice - Mařatice 0:5
13. 5. Popovice - Nedachlebice 1:14
15. 5. Mistřice - Popovice 9:0
22. 5. Popovice - Jarošov 0:9
29. 5. Popovice - Babice 1:1
 5. 6. Topolná - Popovice 9:0
12. 6. Popovice - Březolupy 3:5
19. 6. Kudlovice - Popovice 2:1

Dorost
 8. 5. Popovice - Korytná 3:2
15. 5. Mistřice - Popovice 8:3
22. 5. Popovice - Boršice u Bl. 3:1
29. 5. Popovice - Buchlovice 2:2
 5. 6. St. Město - Popovice 2:4
12. 6. Popovice - Osvětimany 2:4
19. 6. Vlčnov - Popovice 7:2

Dorost
1. 5. Krhov - Popovice 2:6
15. 5. Rudice - Popovice 0:0
22. 5. Popovice - Boršice u Bl. 2:0
29. 5. Popovice - Záhorovice 4:3
 5. 6. Prečkovice - Popovice 1:11
12. 6. Nezdenice - Popovice 0:1
19. 6. Komňa - Popovice 1:4

Bylo či nebylo
Hodnocení

Na hřišti se 2. července uskutečnilo 
závěrečné vyhodnocení úspěšného 
ročníku našich fotbalistů. V utkání muži 
s výběrem Popovic vyhráli všichni zú-
častnění.

Nohejbal
Za kulturákem se 5. července utkali 
v nohejbalu družstva Hradčovjanky a 
zastupitelé Podolí a Popovic. Díky ne-
příznivému počasí jsme se rozešli bez 
vítězů a poražených.

Branný závod
Kvůli nepříznivému počasí byl zrušen 
branný závod. Je naplánován na konec 
prázdnin, termín bude upřesněn.

Vítězný zápas v Nezdenicích, který nám zajistil postup do okresní soutěže, byl prová-
zen hřmotným povzbuzováním skalních fanoušků našich fotbalistů.

Foto: František Tureček


