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dost silné hlasy spoluobčanů: WC 
ano, ale nač klubovnu ? Vlastní kostel 
je velký sál, je přístavba u ZŠ, zase-
dačka na OU, celý kulturák, vše volné 
a nevyužité k dispozici pro potřeby ob-
čanů. Navíc na faře je také místnost, 
stejně velká jako plánovaná přístavba, 
a také nevyužitá.
Dominantou obce je kostel uprostřed 
návsi. Nelze hovoř it o výrazném archi-
tektonickém díle, ale je to jednoduchá 
elegantní stavba své doby.  Př izná-
vám,že je mi dost proti srsti pomyš-
lení, že k této stavbě bude př iplácnut 
přízemní objekt.

Za výrazný aspekt považuji i zadlu- 
žení farnosti. Cena je nyní asi milion 
Kč. V roce 2006 s vícenáklady bude 
tato částka výrazně vyšší. Další 
náklady vzniknou provozem a údrž-
bou. A tak se bude vybírat a vybírat, 
a do nekonečna žádat OÚ o dotace, 
když povážím, že před dvěma lety tu 
bylo jednoduché a mnohem levně jší 
řešení .
Vážení spoluobčané, očekávám Váš 
názor a prosím o vyplnění anketního 
lístku, který najdete na druhé straně 
dole. Děkuji. 

Jaroslav Brabec

Program letošních hodů

Sobota 1. října
13.30 - od horního kříže vychází průvod pro
  stárky s DH Hradčovjanka
16.00 - u OÚ hraje CM Mladí Burčáci při
  burčáku
16.30 - žádání o právo před OÚ
20.00 - hodová zábava v KD s DH Hradčov-
 janka a CM Mladí Burčáci
21.30 - předtančení hodového pásma

Neděle 2. října
10.30 - mše svatá za účasti krojovaných
14.00 - od horního kříže vození berana

Možná jste si všimli, že vedle kostela 
již padl chodník a keře, př ičemž ještě 
nebyl schválen ani prodej pozemku. 
Pokud se pozemek prodá, musí pro-
běhnout územní rozhodnutí a potom 
teprve se žádá o stavební povolení. 
Mnozí z Vás se mne ptají, proč se 
to dě je, a já odpovídám, že nevím. 
Stavět se letos urč itě nezačne a to ví 
i pan Jagoš ode mne i od stavebního 
odboru Městského úřadu Kunovice.
Na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce 2. září, kde jsme tento bod pro-
jednávali, nebyl ani jeden zastánce 
přístavby klubovny. Naopak slyším 

Ano, tak by měla vypadat pozvánka a pro-
gram letošních slováckých hodů s právem 
v Popovicích..... Harmonogram je stejný 
už několik let, ba desetiletí, řadu let je také 
stejná kapela - Hradčovjanka, která nám na 
hody vyhrává, stejně nebo podobně se také 
ve všech domech v dědině gruntuje, vypéká 
a vyvařuje..... Bohužel stejný bývá také 
jeden podstatný problém, který se rok co 
rok opakuje .... Kdo půjde za stárky?  Ráda 
čtu ve starých kronikách či vzpomínkách 
pamětníků, jak před hodama probíhala volba 
stárků a hlavní stárek měl být ten, kdo si 
dokázal udržet mezi omladinů v celé dědině 
pořádek - chasa si ho zvolila a taky se mu 

podřizovala - nevím, kolik je v tom pravdy a 
kolik léty přikrášlených a zkreslených faktů, 
ale je pravda, že tyto časy byly, ale myslím, 
že je nepamatuje ani ten nejstarší občan naší 
obce. „Ej byly časy byly, ale sa minúly...“
Kolikrát jsme už slyšeli: „no a co, tak budou 
hody bez stárků!“ Samozřejmě, když nejde o 
život nejde o nic, v mnoha obcích seženou 
třeba jenom jednoho stárka, někde dělají jen 
hodovou zábavu, jinde tato tradice už zanik-
la. Spějeme k tomu i my v Popovicích? Mož-
ná by to tak nebolelo, pokud by ten nezájem 
vzešel ze strany mladých, nenašel by se ale-
spoň minimální počet děcek, které se chtějí 

Pokračování na straně 3

Dne 1. září 2005 v 8 hodin proběhlo za přítomnosti starosty 
Popovic, místostarostky Podolí p. Snopkové a zástupců ZŠ 
na OÚ slavnostní uvítání nových prvňáčků. Celkem nastou-
pí do školy 13 nových žáků, z toho 9 dětí z Popovic a 4 z 
Podolí. Žáci 2. a 3. třídy přišli v půl deváté do své třídy do 
školy, kde je přivítali jejich noví učitelé.
Třídní učitel 1. třídy je Mgr. Vít Černý (po dobu pracovní ne-
schopnosti je zastupován p. uč. Vintrovou), třídní učitelka 2. 
třídy je Mgr. Lenka Perutková a třídní učitel 3. třídy je Mgr. 
Václav Kitzberger.
Při ZŠ pracuje školní družina pod vedením paní vychovatel-
ky Ludmily Křivákové.
I v letošním roce budou fungovat zájmové kroužky, a to 
výtvarný a počítačový kroužek, sportovní hry, hra na zob-
covou � étnu. Doufáme, že nám opět podaří zajistit kroužek 
modelářský a novinkou by měl být kroužek angličtiny. 

Pedagogický sbor ZŠ Do 1. třídy letos nastoupilo 13. prvňáčků. Foto: L. Falešníková 



Jak to vidím...
Proč se vysílá OKO Velkého bratra či 
Vyvolení? Stačilo by dát do každé obce 
pár kamer a jsme světoví.
Záběr č.1- Na obecním pozemku je 
švestka a strhne se boj a těžké hádky 
mezi spoluobčany, čí že jsou to šves-
tičky.
Záběr č.2 - Na Ohřeblo přijede auto. 
Šofér se rozhlédne, nikdo nikde a suť 
vyklopí. Nikdo ho nechytil, a tak to ob-
ratem zopakuje.
Záběr č.3 - V domku psince na Střelnici 
je asi něco schovaného, tak to zkontro-
lujeme. Dveře jsou zamčené, a tak roz-
bijeme okno, zvědavost nezná bratra.
Nebudu pokračovat, to je realita, drsná, 
ale skutečná a pravdivá. Kam se na 
nás hrabe NOVA s PRIMOU. Reality 
SHOW máme v každé obci svou, jen 
se DÍVAT. Radil jsem to prvního září 
prvňáčkům před nástupem do školy. 
Radím to, Vážení spoluobčané, i Vám: 
DÍVEJTE SE!
Samé pěkné záběry ze života Vám pře-
je Váš stále optimisticky naladěný

Jaroslav Brabec

Již na začátku prázdnin jsme vás 
informovali o uzavření místní knihovny 
z důvodu její rekonstrukce. 
Kromě nového, samostatného vchodu 
však na čtenáře bude čekat také řada 
novinek.
„Pro registrované čtenáře bude v 
knihovně k dispozici internet, a to 
zdarma. K dispozici budou 2 počítače 
a také možnost tisku. Kromě toho 
bych jako novinku uvedla využívání 
meziknihovní výpůjčky, což je možnost 
sehnat knihy, které naše knihovna 
nevlastní, z knihoven po celé ČR,“ 
uvedla knihovnice Marcela Andrýsková 

s tím, že v současnosti v knihovně 
probíhají ještě úpravy a také se čeká 
na schválení počítačového programu 
pro knihovny.
Předpokládané otevření knihovny je 
plánováno na konec září, přičemž 
půjčovní doba bude každý čtvrtek  od 
17.00 do 19.00 hodin a sobotu od 
14.00 do 16.00 hodin.
Roční poplatek pro čtenáře je 20,- Kč.
„V rámci zkvalitnění knihovnických 
služeb a rozšiřování knihovního fondu
prosím o vyplnění dotazníku, který je 
přiložen k tomuto vydání Popovských 
listů“, dodala závěrem Andrýsková.

Vzhledem ke složitému povolovacímu 
řízení se rekonstrukce silnice Podolská 
posunuje až po hodech. Stavební firma 
nastoupí v pondělí 3. října. Zhotovení 
nové silnice a chodníku bude trvat asi 
8 týdnů, tj. do konce listopadu. Upo-
zorňujeme spoluobčany, že s ohledem 
na nutnost vybagrování silničního 

podkladu do hloubky 50 cm bude po 
určitou dobu komunikace pro osobní 
auta neprůjezdná. Prosíme občany, 
aby tuto skutečnost vzali na vědomí a 
zajistili si parkování v jiné části obce. 
Na tuto uzávěru Vás budeme informo-
vat s předstihem místním rozhlasem. 
Děkujeme za pochopení. 

svezeno cca 40 tun materiálu, který by 
jinak  skončil na skládkách.“ 
Občanské sdružení Diakonie Broumov, 
nezisková humanitární organizace, orga-
nizuje a zprostředkovává pomoc sociálně 
potřebným občanům a lidem v těžké život-
ní situaci především v České republice, ale 
v případě potřeby i  jinde ve světě.
Na dalších řádcích připomínáme, co muže-
te prostřednictvím sbírky darovat:
Dámské, pánské a dětské oblečení, lůžko-
viny, spodní prádlo, ručníky, utěrky, látky, 
vlnu a přízi (i zbytky), záclony, závěsy, 
samostatné peří, peřiny, péřové i vatové 
přikrývky a deky, spací pytle a polštáře,  vl-
něné kabáty, kožené i koženkové oblečení, 

kožichy, školní a sportovní potřeby, hračky, 
hygienické a toaletní potřeby, knihy, drobné 
domácí spotřebiče (mixéry, rádia), domácí 
potřeby (skleničky, hrníčky...).
Můžete se zbavit veškerého přebytečného 
textilu, i toho poškozeného, který by jinak 
skončil v popelnicích. 
Čistý textil (nemusí být vyžehlený) 
a ostatní materiál uložte do pevných  ige-
litových pytlů či krabic, které zavažte nebo 
uzavřete, sklo pak do krabic s označením: 
„Pozor sklo“.
Vše můžete odevzdat ve dvou sobotních 
termínech: 8. a 15. října v přísálí Kulturní-
ho domu v Popovicích vždy v době od 9.00 
do 11.00 hodin.

Na jaře letošního roku byla v naší obci 
poprvé uspořádána humanitární sbírka pro 
Diakonii Broumov, která se u Vás, občanů, 
setkala s velkým ohlasem.
„Vámi darované věci byly použity pro 
humanitární účely a pomohly mnohým 
sociálně potřebným občanům. Materiál, 
který se nehodil pro humanitární pomoc, 
byl přetříděn a dále ekologicky zpracován, 
za což nám byla udělena prestižní Cena 
zdraví a bezpečného životního prostředí,“ 
uvedla oblastní ředitelka Lenka Wienerová 
a pokračovala: „Na třídění a zpracování 
veškerého materiálu se podíleli občané z 
okraje společnosti, kteří by jinak žádnou 
práci nesehnali. Z vašeho obvodu bylo 

Příští veřejné zasedání obecního za-
stupitelstva se uskuteční 4. listopadu 

2005 v 19.00  na Obecním úřadě 
v Popovicích.

Aby diskuze v záležitosti přístavby kostela byla otevřená a objektivní, bylo by dobré zveřej-
nit jména členů výboru, kteří tuto stavbu připravují.
Zároveň sděluji, že jsem dne 7. 8. 2003 odstoupil z funkce člena ekonomické rady farnosti 
a s touto přístavbou nemám nic společného.           Kočíř Zdeněk st.



Sportovní komise OÚ uspořádala v sobotu 
27. srpna branný závod pro děti a dospělé.  
Prověřit si svou sílu, všeobecné znalosti a 
zručnost  přišlo na pětatřicet soutěžících 
různého věku. Závodní trať měřící přibližně 
1,5 km se běžela  v úseku začínajícím na 
parkovišti před stadionem TJ, okolo rybníků, 
myslivecké chaty přes spodní část Bukovi-
ny, hřiště a areál střelnice.  Sestaveny byly 
4 kategorie, které absolvovaly 16 stanovišť 
různých disciplín, a to kartogra� i, zeměpis, 
dějepis, znalosti z oblasti zdravovědy a 
přírodovědy. Disciplíny jako zručnost, ki-
movka, hod granátem, lanování, střelba  ze 
vzduchovky, hody na cíl a stoj na chůdách 
nebyly o moc jednodušší.       
V kategorii nejmladších žáků se umístil na 
1.místě Dan Bršlica a Pavel Křapa,  2.místo 
obsadil Vašek Michelfeit a 3.místo vybojoval 

Adam Bršlica. V kategorii mladších žáků 
bylo pořadí následující: 1. Martin Michelfeit, 
2. Alena Dítková, 3. Barbora Zpěváková. 
Starší žáci:  1. Lenka Wasserbauerová, 2. 
Roman Mikulčík, 3. Patrik Mikulec. V kate-
gorii  rodin zvítězili Dědkovi, 2. Křapovi, 3. 
Bianka Chrástková s maminkou.  
Za dospělé, kterých bude příště snad více, 
si jako první proběhl trasu jeden z hlavních 
organizátorů této akce Radim Slunečko, a 
úspěšně ji zdolal také Martin Křapa. 
Pěkné počasí, které přálo tomuto závodu 
i celkově výtečné náladě, umožnilo pěkné 
zakončení u kytary  a táboráku.  Obecní 
úřad děkuje všem lidem, kteří obětovali svůj 
volný čas a pomáhali tuto organizačně ná-
ročnou akci zvládnout, ať už jako hlídky na 
jednotlivých stanovištích nebo jako obsluha 
žíznivých a vyhládlých závodníků.   

Sportovní komise

po dědině ukázat v krásném kroji a celé té 
tradice být přímým aktérem. Ale na hodové
 zkoušky chodí 19 párů mladých lidí, kteří se 
snaží nacvičit co nejlépe program, aby potě-
šili své rodiče, příbuzné a všechny návštěv-
níky hodové zábavy. 38 lidí zapálených pro 
dobrou věc, ale ani jeden stárek. Je pravda, 
že v letošní sestavě je hodně mladých, kteří 
jdou v kroji na hody poprvé nebo podruhé, 
ale jsou tu taky ti, kteří by funkci stárka nebo 
stárky přijali, ale samozřejmě, že s tím musí 
souhlasit také rodiče. A to je jiný oříšek. V 
žádném případě nemyslím nikoho konkrét-
ního a nechci nikoho urazit, děcka si mnoh-
dy ani neuvědomí, co všechno musí rodiče 
zvládnout a kolik to stojí, než stárek nebo 
stárka slavnostně vyjde před chasu. Věřím, 

1. září poprvé nastoupilo do MŠ šest dětí. Celkem jich školku navštěvuje jedenatřicet.
Foto: L. Falešníková

že je s tím spousta starostí, zařizování a  
práce navíc, chápu mnohé důvody - v dneš-
ní době se nám všem většinou nedostává 
času ani � nancí. Ale i v tomto případě se dá 
říct: Když nejde o život .... Nechci nikoho 
přemlouvat, nikoho přesvědčovat, ale když 
na poslední hodové zkoušce, kdy se opět 
probírala otázka stárků, někdo z děcek pro-
nesl: Tak se někdo obětujte! - bylo mi z toho 
hodně smutno. Mrzí mě, že ti malí špunti, 
kteří se dnes učí první krůčky v Popovjánku, 
možná tu nádhernou slavnostní atmosféru 
slováckých hodů už nezažijí. A jejich děti se 
budou ptát: Kdo to byl stárek a stárkyňa???  
Aby písnička „Hody milé hody, už sem do-
hodovál“ nezněla nikdy naposled přeji sobě, 
a hlavně Vám. 

Jitka Nováková

Dokončení ze strany 1
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V průběhu měsíců září - říjen oslaví významná jubilea tito občané:     
50   Hanáček Antonín 15. 10. 1955  Dědina  94
60   Brázdilík Josef     3. 9. 1945  Klince  130
60   Kusáková Jarmila   21. 9. 1945  Za humny  205
60   Orálek Antonín 25. 10. 1945  Díly 183
70   Červenáková Květoslava   23. 9. 1935  Mezi mosty  109
70   Vlková Hedvika   3. 10. 1935  Dědina 66
70   Lagová Marie   5. 10. 1935  Díly 224
71   Nováková Ludmila   15. 9. 1934  Vinohradská 160 
81   Mikulcová Františka     9. 9. 1924  Osvobození 297 
82   Trojek František   22. 9. 1923  1.máje 275
82   Habartová Anastázie 18. 10. 1923  Osvobození  209
83   Šáchová  Marie   17. 9. 1922  Díly 211 
84   Hrabalová Božena 31. 10. 1921  1.máje  278
85   Hůsek František   9. 10. 1920     Za humny  182
86   Kaňovský Josef                17. 10. 1919  Klince 223
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

Dodatečné blahopřání:     
7. července  letošního roku  se manželé Kaňovští, Klince 223 
dožili nádherného jubilea, a to 60-ti let společného života.  
Přejeme jim hodně zdraví a životní pohody.

Setkání padesátníků:
Dne 3.9.2005 se uskutečnilo setkání padesátníků. 12 jubilantů bylo 
přijato na Obecním úřadě. 

Narození:
Dominik Šrámek    6. 8. 2005
Tereza Omelková   3. 8. 2005

Rozloučili jsme se 
Lubomír Svatoš     20. srpna 2005    61 let
Foltýnová Emílie   24. srpna 2005    80 let

MUŽI
  16. 9. 16. 30 NT
  18. 9. 16.00 Popovice - Březová
  25. 9. 16.00 Buchlovice - Popovice
  28. 9. 16.00 NT
  2. 10. 15.30 Popovice - Částkov
  9. 10. 15.30 Mistřice - Popovice
16. 10. 15.00 Popovice - Mařatice
23. 10. 14.30 Topolná - Popovice
28. 10. 14.30 NT
30. 10. 13.30 Kostelany - Popovice
  6. 11. 13.00 Popovice - Nivnice

MUŽI
13. 8. Ostr. Nová Ves - Popovice 1 : 3   
21. 8. Popovice - Vážany  2 : 2
28. 8. Pitín - Popovice 2 : 4   
  4. 9. Popovice - Vlčnov 5 : 1    
11. 9. Huštěnovice - Popovice 2 : 3

DOROST
13. 8. Nivnice - Popovice 0 : 4
21. 8. Popovice - Hradčovice 5 : 1
28. 8. Staré Město - Popovice 5 : 3
  4. 9. Popovice - Zlechov 3 : 0
11. 9. Vlčnov - Popovice 4 : 0

ŽÁCI
28. 8. Nivnice - Popovice 9 : 0
  4. 9. Popovice - Podolí 1 : 3
11. 9. Drslavice - Popovice 5 : 1

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to sociální komisi nejpozději do příštího zasedání 
obecního zastupitelstva, tedy do 4. 11. 2005.

Po roce na kontrolu
Ženské středisko MUDr. Aleš Hřib upo-
zorňuje ženy, které nebyly déle než rok 
na preventivní prohlídce, aby se dostavily 
do ordinace v  Kunovicích, V Humnech 
č. p. 1422. Ordinační doba: 
Pondělí 12.30 - 15.00
Úterý   7.00 - 11.00
Středa 15.30 - 17.00
Čtvrtek 12.30 - 17.00
Pátek 12.30 - 14.30

Termíny Senior klubu  
Do konce letošního roku se příznivci 
Senior klubu sejdou ještě třikrát, a to 
v následujících termínech: 9. října, 12. 
listopadu a  4. prosince. Bližší informace 
budou hlášeny v místním rozhlase. 

Setkání popovických důchodců 
Sociální  komise  při  Obecním  úřadě  v 
Popovicích si  Vás  dovoluje  pozvat  na 

„Setkání  popovských  důchodců“, které  
se  uskuteční  dne 12.11.2005  v 16.00  
hodin v  místním  kulturním  domě. 
15.30 -16.00 hod. - sraz  účastníků  
16.00-17.00 hod. - kulturní  program, 
17.15 hod. - večeře
18.00 - 22. 00 hod. -  volná  zábava.
V případě  zájmu  vyplňte  a  odevzdejte  
přihlášku, která vám včas bude doručena,   
na  obecní úřad nejpozději  do 23. 10. 2005.

Ve dnech 21. - 24. července byl doroste-
necký oddíl TJ Popovice na soustředění 
ve slovenské Kálnici. Stejně jako vloni 
se kluci společně s trenérem Dušanem 
Vlčnovským do Kálnice dopravili po 
vlastní ose, a to na kolech. Po celé 4 dny 
jim počasí přálo a tak mohli absolvovat 
nejen výlety na Zelenou vodu, ale hlavně 
dvoufázové tréninky se zaměřením na 
techniku s míčem a nabírání kondice.

Součástí tréninku byl i přátelský zápas 
s místními dorostenci.
Znovu patří velké poděkování kálnic-
kým sportovcům za poskytnutí celého 
fotbalového areálu pro naše kluky. 
Všichni fotbalisté doufají, že vynalo-
žené úsilí během tohoto soustředění 
bude zúročeno během sezóny v podo-
bě dobrých výsledků.

Radim Slunečko

DOROST
  16. 9. 16.30  Popovice - Slavkov
  18. 9. 13.30  Popovice - Kudlovice
  25. 9. 13.30  Březová - Popovice
  28. 9. 16.00  Buchlovice - Popovice
  2. 10. 13.00  Popovice - Slavkov
  8. 10. 15.30  Mistřice - Popovice
16. 10. 12.30  Popovice - Mařatice
23. 10. 13.30  Bánov - Popovice
28. 10. 12.00  Popovice - Osvětimany
30. 10. 11.00  Popovice - Traplice
  5. 11.  10.30  Korytná - Popovice

ŽÁCI
  16. 9. 17.00 Bystřice pod Lop. - Popovice 
  18. 9. 10.30 Popovice - St. Hrozenkov
  25. 9. 10.00 Havřice - Popovice
  28. 9. 10.30 Popovice - Slavkov
  2. 10. 10.30 Popovice - Ostr. Lhota
  9. 10. 10.00 Bánov - Popovice
16. 10. 10.30 Popovice - Vlčnov
23. 10. 12.00 Suchá Loz - Popovice
28. 10. 10.00 Šumice - Popovice 
30. 10.   9.00 Popovice - Prakšice
  6. 11.  NT 


