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Vánoce v kostele
Ježíš se narodil také pro Tebe, ať jsi 
kdokoliv: starý nebo mladý, šťastný nebo 
nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný.
Narodil se pro Tebe a k Tobě chce přijít.

Letošní vánoční svátky budou velmi 
krátké.
Sobota 24. 12 
Na Štědrý den se v kostele sejdeme na tzv. 
půlnoční ve 21.00 hodin.
Neděle 25. 12
Všechny lidi dobré vůle zveme na boho-
službu v 9.15 hodin. 
Pondělí 26. 12
Na svátek sv. Štěpána vzpomínáme při 
bohoslužbě rovněž v 9.15 hodin na mlá-
dež z Popovic.

Po dobu adventní se budou konat sbírky 
zvláštního rázu pro děti na Haiti, kde 
působí mladý český misionář P. Musil. 
Výtěžek této zvláštní sbírky, o které jsou 
informace na dvou nástěnkách v kostele, 
půjde na Haiti, abychom si o Vánocích 
připomněli, že některé děti se tam ales-
poň jedenkrát za den nají právě z našich 
darů.

P. Bedřich Jagoš

To byl fi čák!!! Jak jinak, než dnes 
díky reality show nejpoužívanějším 
slovem, vyjádřit tu přemíru abso-
lutně protichůdných citů a pocitů? 
Kdo četl můj předhodový příspěvek 
v posledním Popozpravodaji, si asi 
řekl, že optimismu na rozdávání zrovna 

Vyúčtování letošních hodů
Příjmy:
Vstupné                  21.930,- Kč
Podpráví                   2.089,- Kč
Burčák (OÚ)                  5.412,- Kč
Bufet                                   34.815,- Kč
Obchůzka                  10.141,- Kč
Celkem:                   74.387,- Kč

Výdaje:
Hudba                  27.000,- Kč
Zboží - bufet                11.742,- Kč
Víno, burčák                   16.750,- Kč
Občerstvení                          5.525,- Kč
Večeře - muzika                     5.660,- Kč
Výzdoba                                      715,- Kč
Poplatek OSA             981,- Kč
Video - zpracování               4.000,- Kč
Příspěvek rodičům stárků  3.000,- Kč
Celkem:                                75.373,- Kč

Můžete mít v pronájmu třeba popelnici

S příchodem nového roku se zřejmě 
dočkáme i nepříjemných překva-
pení. Jedním z nich je zvýšení cen 
za vodné a stočné s platností od 
1. 1. 2006.
Cena vodného se zvýší z 22,50 na 
23,60 korun, cena stočného vzroste 
z 21,60 na 22,80 korun. 

Pro ty zájemce, které už nebaví pra-
videlně obměňovat vysloužilé po-
pelnice, obecní úřad nabízí možnost 
pronájmu plastových popelnic.
„Případní zájemci se předběžně 
mohou přihlásit osobně nebo te-
lefonicky  na obecním úřadě do 
15. ledna příštího roku. Nájem za 
popelnici (obsah 110 l) bude 131,- 
korun včetně DPH ročně splatná v 

Příští veřejné zasedání obecního za-
stupitelstva se uskuteční 29. prosin-
ce 2005 v 18.00  na Obecním úřadě 
v Popovicích. 

Jaké byly letošní hody?

nemám. Ne že by se po hodách všechno v 
radost obrátilo, ale tak nějak je mně líp u srdíč-
ka. A to dík všem těm bezva lidem, kteří měli 
co dočinění s celou tou krojovanou krásou. 
Kdo přišel, viděl a zhodnotil mi dá 
určitě za pravdu, že letošní hody 

Pokračování na str. 2

Podle vyjádření fi rmy Slovácké vodárny a 
kanalizace, je nutné k uvedeným cenám 
připočítat daň z přidané hodnoty ve výši 
5%. Mimořádné odečty vodoměrů se 
nebudou provádět, neboť množství vody 
účtované za původní a novou cenu se 
stanoví technickým propočtem při řád-
ném termínu odečtu vodoměrů.

příštím roce při úhradě poplatku za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu,“ vysvětlila 
místostarostka Jitka Nováková a dodala: 
„Životnost popelnice je pět let, tedy už po 
pěti letech mohou lidé v případě potřeby 
požadovat výměnu popelnice za novou.“
Nezbývá než dodat, že v tomto případě 
zřejmě budou pracovníci fi rmy Rumpold 
UHB, s. r. o. s popelnicemi zacházet lépe 
než s našimi vlastními.

Od ledna za vodu zaplatíme více

Hodové dozvuky pořádané Klubem žen chasa zahájila lampionovým průvodem v tradičních 
převlecích.                                                                                                      Foto: P. Nováková



Výměna občanských průkazů, na kterou 
jsme vás již upozorňovali, se netýká OP 
vydaných občanům narozených před 1. 
lednem 1936, pokud je v těchto OP doba 
ukončení platnosti vyznačena výrazem „bez 
omezení“.  Avšak v případě, že i v těchto OP 
došlo ke změně údajů v něm uvedených 
(např. rozvod, ovdovění, změna bydliště...), 
platí povinnost o nový občanský průkaz 
požádat.

V rámci plánovaných jednoduchých po-
zemkových úprav vyvolaných stavbou 
silnice I/50 je Pozemkovým fondem ČR 
zpracováván projekt návrhu na vytvoře-
ní biokoridoru v dolní části katastru Po-
povice. Biokoridor (jedná se o pás  zeleně 
mezi novou komunikací a řekou Olšavou) 
by měl lemovat novou komunikaci až po 
řeku Olšavu, která je přirozenou hranicí 

Dne 12. listopadu proběhlo v hlav-
ním sále Kulturního domu už tradiční 
setkání popovických důchodců. Peč-
livě připravené společenské akce se 
každým rokem zúčastňuje větší po-
čet seniorů. Tentokrát přišlo na toto 
setkání téměř sto padesát našich 
dříve narozených spoluobčanů. Ti 
potleskem odměnili vystoupení Po-
povjánku, který předvedl svůj úplný 
program. Při následném vystoupení 
kouzelníka nikdo nezmizel, a tak 
dobrá nálada neopustila nikoho z pří-
tomných. Novinkou oproti minulým 
setkáním bylo vystoupení spontánně 
vzniklého pěveckého tělesa seniorů. 
Ke spokojenosti přítomných přispěla 
kromě bohatého pohoštění a příjem-
né obsluhy splňující i nevyslovená 

Kdo se rozhodl strávit podvečer  17.lis-
topadu  v prostorách klubovny žen v 
Popovicích, určitě nelitoval. Členky 
výboru zde totiž zorganizovaly hned tři 
výstavky najednou. 
„Vánoce a advent“ - tak nazvala svou 
výstavku dekoračních věnců, pyramid a 
svícnů z přírodních i umělých materiálů 
paní Marie Hubíková, majitelka květino-
vého ateliéru Agáta v Uherském Hradišti. 
Ke ztichlému publiku, za atmosféry 
mihotajících se plamínků svící, se nesla 
její slova, kterými připomněla význam 
vánočních svátků, zejména jejich post-
ního období - adventu. Pohovořila krátce 
o základní teorii barev a stylu. Poukázala 
na symbolickou fi alovou barvu, která 
adventu vévodí. Doporučila materiály 
vhodné pro výrobu dekorací včetně 
způsobu prodloužení jejich životnosti. 
Názorně pak spolu s paní Martou Bajajo-

Jak to vidím...

Jsou to právě tři roky, kdy vyšly první 
Popovské listy a zároveň si uvědomu-
ji, jak nám ten čas letí, protože za rok 
budou již zase volby.
Když se láme rok, tak si každý děláme 
rekapitulaci a dáváme si předsevzetí 
do Nového roku. Plánů máme v zastu-
pitelstvu dost, a tak jen hodně zdraví a 
elánu do roku 2006.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za 
přízeň  a pomoc. Přeji Vám jménem 
svým i celého zastupitelstva a všech 
komisí příjemné prožití svátků vánoč-
ních a mnoho úspěchů, zdraví a štěstí 
v novém roce. 

Váš Jaroslav Brabec

Osamělý člověk není ten, kdo bydlí 
sám. Ale ten, kdo žije sám. Koho už 
nikdo z blízkých nenavštíví. 
Tak jako předešlá léta, tak i letos, 
mě požádala paní Konvalinková, 
pracovnice Oblastní charity v Uher-
ském Hradišti, o pomoc při zajištění 
balíčků vánočního cukroví pro 
osamělé občany, o které oblastní 
charita pečuje. „Celkem je jich sto“, 

Občanům nabídnou odprodej pozemků
našeho katastru. Občanům, kteří zde mají ve 
vlastnictví parcely, bude nabídnuto, aby tyto 
parcely odprodaly. Jelikož se jedná o země-
dělský pozemek a výkupy provádí stát, cena 
se ze zákona bude pohybovat kolem 
9,- Kč/m2. Vlastníci mohou v případě zájmu sdělit 
svůj záměr odprodat pozemek na obec-
ním úřadě, kde je k dispozici také mapa 
navrhovaného území.

Odpoledne pro ženy vonělo Vánocemi
vou z Popovic, zaměstnankyní ateliéru, předvá-
děly „krok za krokem“ výrobu adventních věnců 
na profesionální úrovni. Některé z přítomných 
dam si pod odborným vedením paní Hubíkové 
vyzkoušely vázání mašlí na adventní věnce.
Stříbrnými, stříbřenými a zlacenými šperky, 
patentované světové kvality, prezentovala ing. 
Jitka Sedlářová fi rmu SBS Trade. Jako malý dárek 
k blížícím se svátkům poskytla návštěvníkům 
možnost čištění vlastních šperků na počkání a 
zdarma. 
Zajímavým designem, praktickým využitím a 
vysokou kvalitou upoutávala rovněž pozornost i 
výstava výrobků pro domácnost z kolekce Pod-
zim - zima 2005 fi rmy Tupperware pod patronací 
paní Staňkové a Turčínkové. 
Mnozí z účastníků mají postaráno o první 
vánoční dárečky, protože výrobky ze všech tří 
výstav bylo možno objednat nebo zakoupit 
přímo na místě.

Danuše Jurášová
Jaké byly letošní hody?

Přispějte tentokrát vánočním cukrovím
uvedla Konvalinková a dodala: „Ale balíč-
ky předáváme opravdu jenom těm nejpo-
třebnějším.Vlastně, kolik balíčků se nám 
podaří zajistit, tolik můžeme roznést.“ 
Proto se obracím na všechny ty z vás, kteří 
mohou věnovat balíček vánočního cukro-
ví, dodejte ho, prosím, nejpozději v neděli 
18. prosince 2005 na moji adresu - Dana 
Jurášová, dům číslo 368. 

Děkuji.  

byly v mnoha bodech originální. 
Nejprve se nedařilo sehnat stárky, pak 
aspoň jedny a poté překvapení v podobě 
„nejstarších“ mladších stárků,  výzdoba u 
stárků a jejich projev, rodiče stárky v kroji, 
nádherná výstavka ručních prací na KD, 
vzácná a milá návštěva z Kálnice, atd... A 
hlavně se nepotvrdily mé největší obavy, 
zda to zvládnou  mladí nováčci, kterých 
byla v chase polovina. Zvládli. Celá chasa v 
čele se svými stárky Martinem Šuranským a 
Marcelou Andrýskovou, se své role zhostila 
na jedničku s hvězdičkou. A kdybych měla 
klobouk tak smekám, ale takhle mi zbývá 
jenom poděkovat. Děcka, díky za ten pěkný 
zážitek, za ten příjemný pocit, že člověk na 
světě není zbytečně, za Váš kamarádský 
přístup, za vytvoření bezva bandy a za 
povzbuzení do další práce. Za obec bych 
chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali tuto 
náročnou akci zvládnout po stránce orga-
nizační: jmenovitě Radimovi Slunečkovi a 
Janě Bárové - hlavním organizátorům, Dan-
ce Jurášové za přípravu nádherné výstavky, 
dále pak všem pomocníkům v kulturáku, v 
bufetu, na obci, a všem těm, kteří přispěli ať 
už fyzicky nebo duševně k dobré pohodě a 
zdárnému průběhu celých hodů. 

S heslem “Ať nám rostou stárci!“ se na příští 
hody těší-netěší     

 Jitka Nováková

Setkání důchodců se opět vydařilo
přání (v kteréžto profesi se presentovali 
členové Obecního zastupitelstva a jejich 
rodinní příslušníci), i Boršická čtyřka. Ta vy-
hrávala k radosti neúnavných a tancechti-
vých důchodců daleko přes dohodnutou 
dvaadvacátou hodinu.
Senioři z Popovic děkují OÚ, a hlavně Komi-
si sociálně zdravotní, i všem ostatním, kteří 
se podíleli na přípravě zdařilého setkání 
důchodců, za pěkný společenský zážitek.
Chtěl bych však připomenout, že na  se-
tkání seniorů není nutné čekat celý rok. 
Setkání důchodců totiž probíhají kromě 
prázdnin pravidelně každou první neděli 
v měsíci v malém sále KD. Bylo by ku pro-
spěchu věci, aby i na tato setkání chodilo 
více seniorů. Přijďte na kus řeči. Jste zváni 
a vítáni.

Jindřich Kolek

Další změny v platnosti OP

Dokončení ze str. 1



Výšlap se nám vydařil
V neděli 9. 10. 2005 se nás před ZŠ Popovice sešlo něco málo přes třicet „turistů - rodičů 
a dětí“. Konala se akce ŠD. Výšlap na BRDO a návštěva ranče v Kostelanech. Bylo nádher-
né babí léto se vším všudy. Od některých rodičů bylo slyšet „lepší to být nemohlo...“, a tak 

je nám trošku líto, že zájem nebyl takový jako o divadlo, kdy do týdne máme 
obsazený autobus, a k tomu ještě další náhradníky.

Děkujeme všem za turistické výkony a „bezva náladu“, a hlavně OÚ Popovice 
za uhrazení autobusu. Kdo měl s sebou svačinu, platil si jen vstup na rozhlednu. 

A zážitek z výletu? K nezaplacení.

Pozvánky pro rodiče a děti
4. 12. - Městské divadlo Zlín uvádí pohádku Perníková chaloupka (po představení 
                   Mikulášská nadílka). 
10. 12. - Celodenní výlet na jarmark do Rožnova pod Radhošťem a prohlídkou muzea 
                   v   Kopřivnici. 
12. 12. -  ZŠ Popovice pořádá Den otevřených dveří.
14. 12. -  Srdečně Vás zveme v 15.30 na besídku dětí ZŠ a Popovjánku do KD Popovice.

Základní škola a školní družina Popovice děkují fi rmě KOVOKON Popovice, s. r. o. 
za fi nanční dotaci na plavání dětí ZŠ, MŠ, uhrazení dopravy na akce ŠD a za zhotovení 

konstrukce na gymnastické míče. Za všechny děti děkuje pedagogický sbor.

Přes léto prošla místní knihovna malou 
rekonstrukcí. Nejvýraznější změnou je vstup. 
Knihovna má totiž nový, samostatný vchod, 
a to z vestibulu zdravotního střediska. 
Interiér knihovny je přeorganizován, přibyly 
dva počítače a dva kulaté stoly. 
To však zdaleka ještě není všechno.  „Pro registrova-
né čtenáře je v knihovně k dispozici internet zdar-
ma, který je plně využíván,“ říká knihovnice Marcela 
Andrýsková a pokračuje: „Je zde také možnost tisku, 
meziknihovní výpůjčky s možností 
rezervace.“ Rekonstrukce knihovny si vyžádala 
zhruba dvacet tisíc korun. Do konce roku by 
měl být kompletní seznam nabízených titulů  

Pročítám stránky kroniky místního kulturní-
ho domu. Jsou věnované výstavce ruční a 
strojové výšivky a paličkované a háčkované 
krajky   konané v den hlavních hodových 
slavností.
 Čtu milá slova uznání od starší generace. Pousměji se 
nad neméně milými a upřímnými slůvky „zástupce“ 
generace nejmladší - Ondry  Haluze . „Moc pěkné - až 

Zveme vás

3. 12. Mikulášský karneval
Jste srdečně zváni na tradiční akci
 pro děti. Ani letos nebude chybět 
Mikulášská nadílka a hry tentokrát

 s DJ Ježíšek. Akci pořádá Popovjánek
 a Klub žen v KD  od 15.00 hodin..

11.12. Ježíškova dílna
Přijďte si vyrobit vánoční dekorace 
a dárky, děti si mohou vyzkoušet 

a naučit se na 15 různých výtvarných 
technik. Začínáme ve 14.00 hodin, 

vstupné je 20 korun.

16. 12. Zpívání 
u vánočního stromu

Tradiční zpívání u vánočního stromu za-
číná  v 16 hodin u OÚ. Přijďte si poslech-

nout koledy, které zazpívají děti 
z Popovjánku. Bude připraven čaj, svařák 

a minijarmark vánočních dárečků. 
Připravuje Klub žen.

18. 12.  Vánoční zpívání
V KD v 17 hodin se na Vás 

těší Popovjánek.

24.12. Tradiční koledování
V tento sváteční den se můžete těšit

 na tradiční koledování po dědině 
s Popovjánkem.

26.12. Štěpánská zábava
Do KD Popovice ve 20.00 jste stejně jako 
každý rok zváni na Štěpánskou zábavu se 

skupinou FLAAM. Pořadatelem je 
 TJ Družstevník-dorost.

Prázdninové sportování
27.12. - 30.12. 

V době vánočních prázdnin si můžete 
zasportovat na kulturáku. 

Přijďte si zahrát stolní tenis.

31.12. Silvestr
Klub žen opět pořádá Silvestr v Kulturním 
domě. Začneme ve 20 hodin, vstupné je 

60,- Kč, nezapomeňte si vzít s sebou 
občerstvení, protože bufet bude 

fungovat jen omezeně. 
K tanci či poslechu Vám bude  hrát  DUO 

PRIMA. Vstupenky a místenky 
je možno zakoupit už nyní 

u p. Jany Bárové.

28. 1. 2005 Ples sportovců
TJ Družstevník Vás od 20.00 zve

 na ples sportovců s kapelou Madison. 
Ani tentokrát nebude chybět 

bohatá tombola.

Místní knihovna je po rekonstrukci

také na internetových stránkách  naší obce, 
tedy na adrese www.popovice.cz, odkaz 
Místní knihovna. Přes zimu se „rekonstrukce“  
dočkají také knihy, na které už nyní čekají nové 
obaly.
A jaké jsou další plány? „Akce pro 
veřejnost, literární soutěže, besedy...,“ 
nechává nahlédnout pod pokličku 
knihovnice. Zaregistrovaných členů 
je v knihovně  více než osmdesát. 
„Přijměte pozvání do naší knihov-
ny i Vy, z 6000 titulů, které zde 
máme, si určitě vyberete,“ dodává 
závěrem Andrýsková.

Výstava ručních prací se  velmi vydařila
moc!“ Některým se výstava zřejmě líbila až tak 
moc, že ani nenacházeli slov. A tak do kroniky na-
malovali obrázek. Jako Martin Křapa. Namaloval 
rozesmáté sluníčko. 
V myšlenkách znovu procházím přísálím kultur-
ního domu a nechávám se unášet sněhově bílou 
září ubrusů a prostírek. 

Pokračování na str. 4

Za poslední měsíce se počet zaregistrovaných čtenářů zvýšil.                                       Foto: Z. Vlková



Jsou tvořeny technikou  rychelieu  (věno-
vaných paní Ludmilou Novákovou, Janou 
Baťkovou a Danou Kadlčíkovou). Barevnou 
škálou nejrůznějších motivů ubrusů a 
ubrousků, prostírek a polštářů,  vyšívaných 
ručně křížkem, ažurkou, stonkovým stehem 
či řetízkem (od paní Dagmar Machové-roz. 
Štěrbové,  Věrky Slunečkové, paní Vlachyn-
ské - varhaníkové a paní Trávníčkové), tak 
vyšívaných strojově (od paní Jany Sluneč-
kové). Něžností háčkované soupravičky a 
slepiček (paní Piskačové). Motivy obrázků 
a dalších prostírek a ubrusů (paní Michaely 
Hodulíkové-roz. Vlachynské, Marie Lagové-
-roz. Hájkové, Marie Śimkové-roz. Malinové, 
Petry Ćervenkové, paní Dědkové)
 Pavučinkovou jemností háčkovaných ubru-
sů (paní Růženy Brabcové a paní Vlachynské 
- varhaníkové) i obrázků a náhrdelníků, tvo-

V průběhu měsíců listopad - prosinec oslaví významná jubilea tito občané:       
  
50    Tichoň Vladislav                        2. 11. 1955       Díly 348
50    Tichoň Rostislav                        2. 11. 1955       Díly 347
84    Kaňovská Božena                    19. 11. 1921      Dědina 83
75    Vlachynská Marie                     20. 11. 1930     Dědina 78
75    Juřicová Antonína                   26. 11. 1930     Osvobození 139
82    Remešová Marie                      27. 11. 1923     Dědina 40
60     Masařík Ladislav                        1. 12. 1945     K ZD 283
81    Malinová Marie                           4. 12. 1924     Dědina 162
80    Ošívková Anna                            7. 12. 1925    Klince 281
80     Gajdošíková Marie                    8. 12. 1925    Osvobození 117
60     Nevařil Čeněk                           12. 12. 1945    Osvobození 151
60     Potomák František                  20. 12. 1945    Dědina 39

V případě, že si nepřejete být zveřejněni v naší společenské kronice, oznamte to sociální 
komisi nejpozději do příštího zasedání obecního zastupitelstva, tedy do 29.12. 2005.

Práce na kabinách bude ještě hodně, 
ale ty hlavní opravy se začínají chý-
lit ke konci. Vnitřek kabin, který je 
opraven, je udržován uklizečkou p. J. 
Semelovou. Vnějšek opravovaný p. Pe-
trem Bárem dostává výraznější vzhled 
novou, modrobílou fasádou a renovací 
oken a mříží. Na okolním terénu se po-
stupně také pracuje. Fotbalisté spolu 
s členy výboru postavili nové lapače 

Společenská kronika naší obce
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Ošívková Anna                            7. 12

Výstava ručních prací se  velmi vydařila
řených technikou paličkování (od paní 
Lenky Dítkové). A znovu se nechávám 
unášet působivostí části výstavy pod 
názvem „výšivky našich prababiček“, kte-
rou vymyslela a spolu s Janou Bárovou i 
zajistila a instalovala paní Vlasta Švecová. 
Oběma moc děkuji.
Vracím se ke stránkám kroniky. Vnímám 
další řádky obdivu k vystaveným pra-
cím a uznání dobrého nápadu od členů 
zastupitelstva družební obce Kálnica. S 
pokorou čtu slova manželů Vlkových a 
členů jejich rodiny z Břidličné. „Výstava 
výrobků je nádherná. Fandíme organi-
zátorům.“ A další a další slova obdivu a 
uznání od těch, co se rozhodli v kronice 
svoje pocity vyjádřit.
Zavírám stránky.  Není k tomu už co říct - 
než vyslovit ještě jedno veliké děkuji. 
Všem vystavovatelům, ale i těm, bez 

jejichž nezištné pomoci by se výstavka mohla 
stěží uskutečnit. Dášce Filipové, Janě Baťko-
vé, Pavlu Maluškovi - dozor ve výstavní síni, 
mému manželovi, a jeho kamarádovi Radkovi, 
kteří mně pomáhali s technickou stránkou 
výstavy - jo, a že na sobotu uvařili skvělé vep-
řo, knedlo, zelo - když jsem ještě do pozdních 
večerních hodin „dolaďovala“ instalaci 
výstavky. Paní Boženě Tichoňové a paní 
vychovatelce i dětem z místní školní družiny, 
kteří dodali dekorační materiál. Radimovi 
Slunečkovi a Hynku Novákovi, kteří rozvezli 
vystavované věci majitelům. A manželům 
Marušce a Pepíkovi Šáchovým, kteří jsou vždy 
po ruce a tam, kde je potřeba „zaskočit“. Jo a taky 
sobě a kamarádce Věrušce, že jsme našmatlaly 
těch moc x kilometrů na cestě za Michalkou  kvůli 
obrázkům, a že nás v tom dešti netrefi l šlak. 
PS: Bože, snad jsem na nikoho nezapomněla !  

Danuše Jurášová

Sportovní areál TJ Družstevník dostává nový vzhled
míčů a družstvo dorostu začalo čis-
tit betonový žlab za horní brankou. 
Co se týká povrchu hřiště, tak s jeho 
rekonstrukcí se počítá v příštím 
roce v případě, že TJ získá dotace. 
Základní podmínkou obnovení 
trávníku je zavlažování.  Hlavním 
zdrojem vody je zbudování studny 
s dostatečným přítokem, který by 
stačil na řádné pokropení celé hrací 

plochy. Zajištění projektu, stavebního 
povolení a všech potřebných formalit není 
nikterak jednoduché. Proto vý-
bor TJ požádal pana Drahomíra 
Šohajka o vyřízení všech zmíněných pod-
kladů včetně zpracování žádosti o dotace. 
Tímto bychom mu chtěli za tuto spolupráci 
jménem výboru a všech sportovců podě-
kovat. 

Radim Slunečko, předseda TJ 
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DOROST - okresní soutěž
Popovice - Kudlovice 5 : 3
Březová  - Popovice 3 : 2
Buchlovice  - Popovice 1 : 0
Popovice  - Slavkov 4 : 0
Mistřice  - Popovice 1 : 3
Popovice  - Mařatice 4 : 4
Bánov  - Popovice 2 : 2
Popovice - Traplice 8 : 0
Korytná  - Popovice 1 : 2 

ŽÁCI -  okresní přebor sk. C                        
Bystřice p. L. - Popovice              3 : 2
Popovice  - St. Hrozenkov                   3 : 1
Havřice  - Popovice                 14 : 0
Popovice  - Slavkov  1 : 1
Popovice  - Ostr. Lhota                   3 : 5
Bánov  - Popovice  9 : 0
Popovice  - Vlčnov                   0 : 1
Suchá Loz  - Popovice                   0 : 6
Šumice  - Popovice  9 : 1
Popovice  - Prakšice  2 : 0

MUŽI - okresní soutěž                      
Popovice  - Březov 2 : 2

Buchlovice  - Popovice               2 : 3

Popovice  - Částkov 2 : 1

Mistřice - Popovice             2 : 3

Popovice  - Mařatice             1 : 1

Topolná - Popovice 0 : 0

Kostelany  - Popovice             2 : 4

Popovice  - Nivnice 7 : 0

Dokončení ze str. 3


