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Rok 2016 se nenávratně blíž í ke svému konci a nastává č as bilancování. Tento rok byl
oddychovým př ed obdobím 2017 a 2018, kdy bychom chtě li realizovat dalš í finanč ně
nároč né projekty.
Stavební práce jsme si ponechali na podzim. Zač átkem zář í zač aly stavební práce na
opravě taneč ního parketu. Souč asně zač aly tesař ské práce na zastř eš ení dvorní č ásti
kulturního domu.
V ř íjnu byla zahájena poslední vě tš í akce tohoto roku, a to prodlouž ení vodovodu na ulici
Lipová ukonč ené v listopadu.
Kolaudace vodovodního ř adu je naplánována na polovinu prosince. Stavební práce
realizovala stavební firma Tomáš Fleischer z Moravského Krumlova, která vyhrála
výbě rové ř ízení na tuto stavební zakázku.

PŘ EHLED USKUTEČ NĚ NÝCH PROJEKTŮ

V ROCE 2016

Oprava chodníku na ulici Nádraž ní

257 055

Hrazeno z vlastních zdrojů

Oprava chodníku na ulici U Kaplič ky
vč etně výstavby parkoviš tě

288 348

Hrazeno z vlastních zdrojů

Odkanalizování obecního úř adu
vč etně výmě ny rozvodů

115 318

Hrazeno z vlastních zdrojů

Výmě na oken na obecním úř adě

51 454

Hrazeno z vlastních zdrojů
Př íspě vek obce na investič ní akci
Č OV ve Strachotíně

Instalace č eslí a výmě na lapáku písku

500 000

Sekač ka

352 110

Hrazeno z vlastních zdrojů

Výmě na vrat na hasič ce

112 745

Dotace JMK ve výš i 50 000

Oprava taneč ního parketu

679 899

Dotace JMK ve výš i 118 000

Zastř eš ení dvorní č ásti kulturního
domu

294 035

Dotace JMK ve výš i 82 000

Prodlouž ení vodovodu na ulici Lipová

294 219

Hrazeno z vlastních zdrojů
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Na listopadovém zasedání zastupitelstva obce Popice
rozhodli zastupitelé o opravách a investicích v roce
2017. Bude se pokrač ovat v obnově chodníků .
Tentokrát na ulici Hlavní a č ásti ulice Š iroká (od
zdravotního stř ediska po rodinný dů m manž elů
Otáhalových). Dalš ím poč inem bude dokonč ení fasády
na kulturním domě a nejvě tš í investicí př íš tího roku
bude oprava vozovky na ulici Nová (u bytovek)
s vytvoř ením parkovacích míst. Havarijní je i stav
stř echy na Domu služ eb, která vyž aduje vě tš í investici.
Zastupitelstvo č eká nastavení podmínek prodeje
stavebních pozemků za Hubatkovým, abychom v roce
2018 byli př ipraveni uvedené pozemky zasíť ovat.
Dalš ím úkolem je 3. změ na územního plánu obce
Popice. To vš e bychom chtě li zvládnout s vyrovnaným
rozpoč tem.
V následujících dvou letech budou probíhat dvě velké
investič ní akce bez úč asti obce. Vodovody a kanalizace
Bř eclav, a. s. chtě jí vybudovat nový př ívodní
vodovodní ř ad a společ nost E.ON plánuje obnovu
venkovního vedení NN. V praxi to znamená, ž e budou
odstraně ny sloupy a nahrazeny zemním kabelem. Obě
investič ní akce se dotknou již ní č ásti obce.

Př ívodní vodovodní ř ad je souč ástí př ívodného ř adu
Pouzdř any – Š akvice. Akce je nazvána "Obchvat
Popic". Vodovodní ř ad bude napojen na stávající
potrubí na jihovýchodním okraji obce. Př ekř íž í
krajskou komunikaci (př ed znač kou obce POPICE)
a povede po soukromém pozemku v soubě hu se
závlahovým př ivadě č em. Dále je navrž en do soubě hu
se ž eleznicí. Nejprve kolem soukromých zahrad, pak
obecní polní cestou až k mostu na Strachotín. Za
mostem bude pokrač ovat místní komunikací (ulice
Rybníč ek), kolem dě tského hř iš tě př es Popický potok
(př ekop potoka). Protlakem pod silnicí projde úzkou
ulič kou (svodnice za ulicí Vě trná), plochou
př ipravovanou pro výstavbu domů (za Hubatkovým),
kolem fotbalového hř iš tě a vrátí se ke stávající trase
př ivadě č e, kde se na ně j napojí.
Obnova venkovního vedení NN se bude dotýkat ulic
Vě trná, Jízdárna, č ást ulice Rybníč ek, č ást ulice Š iroká,
Lipová a č ást ulice Hlavní. Př i obnově venkovního
vedení NN poč ítá obec s výstavbou nových sloupů
veř ejného osvě tlení v uvedených č ástech obce.
Závě rem bych Vám chtě l popř át klidné
a spokojené vánoč ní svátky a úspě š ný rok 2017.
Marek Sekanina

Nový taneč ní parket a pergola v areálu KD

Č istírna odpadních vod (Č OV) Strachotín, Popice
Prosinec letoš ního roku je koneč ným termínem k napojení do kanalizač ního ř adu. V naš í obci se obč ané až na
pár výjimek př ipojili. Ti z Vás, kteř í tak neuč inili, musí oč ekávat v jarních mě sících př íš tího roku kontrolu na
odvádě ní odpadních vod. Kontroloř i budou pož adovat př edlož ení atestů jímek a septiků vč etně př edlož ení listin
o vývozu a likvidaci splaš kových vod v č istírně odpadních vod.
V letoš ním roce probě hla na č istírně odpadních vod pomě rně velká investice do technologií. Č erpací stanice byla
vystrojena o strojně stírané č esle, které př inesly mechanické př edč iš tě ní odpadních vod, č ímž se zásadním
způ sobem omezilo vnikání než ádoucích látek do č istícího procesu (tj. k č erpadlů m i do lapáku písku). Byl upraven
stávající lapák písku, který neplnil svoji funkci. Lapák písku je vystrojen novým mamutovým č erpadlem a novými
spojovacími potrubími (výtlač né, vzduchové a potrubí pro dopravu hydrosmě si). Zdrojem vzduchu pro mamutku je
nová kompresorová stanice. Smě s vody a písku je č erpána mamutovým č erpadlem do venkovního separátoru písku.
Zachycený písek je š nekovým dopravníkem vyhrnován do kontejneru na písek.
Na př eč erpávací stanici v Popicích (nádraž í) bylo vymě ně no kalové č erpadlo. Celkové náklady tě chto oprav stály
dobrovolný svazek celkem 1 700 000,- Kč v cenách bez DPH.
I v př íš tím roce chceme pokrač ovat v úpravách č erpací stanice. Dalš í výzvou je č erpání vratného kalu, jeho
skladování a zahuš ť ování vč etně výmě ny kyslíkových sond.
V prosinci č lenská schů ze jednala o výš i stoč ného na rok 2017.
Cena stoč ného na rok 2017 bude 38,26 Kč bez DPH/m3, což je 44,- Kč s DPH/m3
Marek Sekanina
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Nová ordinace

PLÁN KULTURY OBCE POPICE

praktického lékař e v Popicích

prosinec 2016 - duben 2017

MUDr. Petra Š ístková

22.12.2016

Telefon ordinace Popice: 602 411 523
Tel. ordinace Hustopeč e: 519 411 690

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM
STROMEM
Poř ádá komise kultury
Úč inkují dě ti ze ZŠ , chrámový sbor,
Muž áci z Popic

30.12.2016

POSEZENÍ U CIMBÁLU
Poř ádá komise kultury
Hraje Cimbálová muzika Aleš e
Smutného se zpě vákem Karlem
Hegnerem

14.1.2017

MYSLIVECKÝ PLES
Poř ádá MS Popice

22.1.2017

DĚ TSKÝ KARNEVAL
Poř ádá ZŠ
a MŠ

4.2.2017

OBECNÍ PLES
Poř ádá komise kultury

18.2.2017

TOUR DE SKLEP
Poř ádají Vinař i Popice

25.2.2017

MASOPUST
Poř ádá Spolek popických ž en

11.3.2017

KROJOVANÝ PLES
Poř ádá Popická chasa

25.3.2017

HOBBY ZÁVODY
Poř ádá TJ Palava Popice na jízdárně

Ordinace v nově upravených prostorech
v př ízemí obecního úř adu.

Ordinač ní doba
úterý 7:00 - 8:00 hod odbě ry sestra
8:00 - 11:00 hod ordinace
č tvrtek 12:00 - 15:00 hod ordinace
Registrač ní formulář naleznete na obecních
webových stránkách
www.obecpopice.cz/zivot/zdravotnictvi.htm
Vytisknutý formulář je mož né vyplnit a podepsat
podle př ilož eného vzoru a list č .1 vhodit v obálce
do schránky na obecním úř adě . list č .2 si
ponechat k založ ení. Pokud jste byli registrováni
dosud u jiného lékař e než byl MUDr. Macků ,
př ilož te jméno a místo pů sobení vaš eho
dosavadního praktického lékař e kvů li vyž ádání
zdravotní dokumentace.

REDAKCE Č TENÁŘ Ů M
Redakce dě kuje vš em, kdo svými př íspě vky obohatili
náš zpravodaj. I nadále mů ž ete př ispívat svými č lánky,
poznámkami, názory, námě ty a nápady. Stač í sdě lit
ústně nebo písemně kterémukoliv ze č lenů redakce
(jsou uvedeni v tiráž i č asopisu) nebo ně kterému ze
zastupitelů obce. Komunikovat lze i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz, unoly@seznam.cz
V č asopise je mož né také zveř ejň ovat inzeráty
a reklamy firem
Ceník inzerce:
• celá strana (A4) 1600,- Kč
• pů l strany (A5) 800,- Kč
• č tvrt strany (A6) 400,- Kč
• osmina strany (A7) 240,- Kč
• ř ádková inzerce typu prodám - koupím zdarma
• blahopř ání s fotografií 40,- kč
• firemní logo na titulní straně + 1 č lánek roč ně
2000,-Kč
Uzávě rka dalš ího č ísla bude koncem bř ezna 2017,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.

datum bude
upř esně no

SLET Č ARODĚ JNIC
Poř ádá Spolek popických ž en,
ZŠ a MŠ

datum bude
upř esně no

VELIKONOČ NÍ VAVŘ ÍNEK
Poř ádá Popická chasa
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AD: NEVŠ EDNÍ ZÁŽ ITEK RODÁKŮ

Z POPIC

Př i č tení posledního č ísla naš eho zpravodaje se nedal př ehlédnout č lánek spoluobč ana pana Jana Straky. Protož e
ž iji v naš í obci témě ř celý svů j ž ivot a v posledních deseti letech jsem i č lenkou zastupitelstva, tato kritika mne
zamrzela a př imě la mě k vyjádř ení svého názoru.
Vybrala jsem pár př ipomínek - chodníky jsou v dezolátním stavu: postupně jsou chodníky v obci obnovovány, ale
v tě ch č ástech vesnice, kde ješ tě nejsou vš ichni obč ané napojení na kanalizaci, se č eká, aby se nové chodníky
znovu nekopaly, když se lidé budou př ipojovat ke svým domů m. Místní komunikace jsou nezpevně né: máme po
dokonč ení kanalizace v obci nové asfaltové cesty. Nové vozovky jsou v ulicích, kde ž ijí lidé v rodinných domcích,
a obnova cest probíhá dle plánu jiných prací (výkopových). Také se bohuž el nové cesty nesprávným už íváním nič í.
Veř ejná prostranství jsou neupravená: nevím, co př esně je míně no neupraveností. Máme obec zelenou, vysázené
stromy, aleje, dokonce les. Údrž ba je nároč ná. Nejsou vydláž dě né nájezdy k domů m: když se v obci budovaly cesty
a chodníky, firmy nabídly obč anů m za finanč ní spoluúč ast dobudování vjezdů . Ne vš ichni toho využ ili. Také padla
zmínka o rybníč ku, který je teď zarostlý a neudrž ovaný. Urč itě by obnova podtrhla vzhled areálu dě tského hř iš tě
a vznikla by pě kná odpoč inková zóna.
Vě ta, ž e naš e vesnice je hodně pozadu a ž e k nám do obce lidi nic netáhne, mě docela pobavila. Tolik akcí, kolik
máme u nás, není v okolí v ž ádné vesnici a leckdy ani v menš ím mě stě . Nemám na mysli jen akce místního
charakteru, ale je také spousta takových, kterých se úč astní ně kolik stovek návš tě vníků , tř eba Tour de sklep, Koš t
vín, Letní hody, Cena Palavy, akce vinař ství, která mají v naš í vesnici své sídlo. Máme krásně zbudovaný kulturní
dů m s venkovním areálem, který nám okolní obce závidí a který k nám př itahuje zájemce o konání svateb. Vž dyť
i zpě vák Jož ka Č erný př i své návš tě vě jeho krásu ocenil.
Ješ tě jedna vě c mě zamrzela. Zasedání zastupitelstva je pravidelné a hlavně veř ejné a je smutné, ž e názor na chod
vesnice nepř ijdou obč ané sdě lit tam. Ne vž dy jde vyhově t vš em pož adavků m, je nutné plánovat a cesta obnovy
a budování je dlouhá. Padla také výtka, ž e nejsou peníze, ale obec využ ila za poslední roky spoustu dotač ních
titulů , bez kterých by se mnohé uskuteč nit nemohlo. Také máme jako obec velké finanč ní závazky, ke kterým je
tř eba př ihlédnout př i plánu dalš ích investic. To, jak naš e vesnice vypadá, je vizitka nás vš ech.
Naš e vesnice urč itě není nejkrásně jš í ze vš ech, má př ed sebou ješ tě velmi mnoho práce, ale myslím si, ž e se nám
u nás ž ije hezky
B. Š ť astná

Aktuální informace naleznete i na Facebooku, v uzavř ené skupině Popice, která má již 220 popických č lenů .
O př idání do skupiny stač í pož ádat kohokoliv ze č lenů skupiny nebo př ímo na profilu Lída Novotná.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Popice
naleznete na webových stránkách obce
v rubrice „ Dokumenty“
www.obecpopice.cz/obec/obec/dokumenty.htm

Obecní úř ad tel.: 519 415 523
Starosta mobil: 725 111 293
Správce infokanálu a webu mobil: 737 588 341
www.obecpopice.cz (eu)
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...a ješ tě
ODPOVĚ Ď

NA Č LÁNEK NEVŠ EDNÍ ZÁŽ ITEK RODÁKŮ

jednou

Z POPIC

Pokusím se odpově dě t na č lánek pana Straky z posledního č ísla Popického zpravodaje. Pan Straka vyjádř il svů j
názor. Na to má plné právo a já ho respektuji. Úvodem bych chtě l ř íct, ž e obecní rozpoč et má velkou podobnost
s rodinnými rozpoč ty. I když obec má podstatně vyš š í př íjem než rozpoč ty jednotlivých domácností, má také
podstatně vyš š í výdaje. Na opravy a př ípadné investice do obecního majetku (budovy, komunikace, chodníky,
kanalizace, veř ejná zeleň , veř ejné osvě tlení atd.) jí zbývá necelých 2,2 miliónu korun roč ně .
V roce 2014 zač aly stavební a zemní práce na výstavbě kanalizace, které se dotkly vš ech ulic, s výjimkou ulice
Nádraž ní. Výkopové práce znamenají rozkopané komunikace, veř ejné prostranství a př ípadně chodníky. Po
ukonč ení výkopových a stavebních prací př ichází druhá etapa a tou je př ipojování jednotlivých nemovitostí ke
kanalizač nímu ř adu. Dnes máme 1,5 roku po př edání díla a ně kolik nemovitostí stále není př ipojeno (pohř íchu
nejvíce na ulici Š iroká).
A nyní k Vaš im výtkám.
Vydláž dě né nájezdy ke vjezdů m - obec ž ádné vjezdy k rodinným domů m nefinancuje, neboť by rozpoč et ani
zdaleka nepokryl tuto investici. Tudíž je na kaž dém majiteli nemovitosti, zda si vjezd k vlastní nemovitosti opraví
z vlastních finanč ních prostř edků č i nikoliv. Nesouhlasím s Vámi, ž e u nás v obci obč ané mají vjezdy k vlastním
nemovitostem o tolik horš í jako v Š akvicích. Naopak bych vě tš inu obč anů pochválil. Zejména na ulicích Nová,
Lipová a U Kaplič ky do svých vjezdů nemalé peníze investovali. Je vě cí kaž dého obč ana, v jakém stavu chce mít
vjezd ke svému rodinnému domu.
Chodníky – v loň ském roce byl opraven chodník na ulici Vě trná. V letoš ním roce se opravovaly chodníky na
ulicích, kde se neoč ekávají v dohledné době ž ádné výkopové práce (volně př elož eno, ž e vš ichni obč ané jsou již
př ipojeni ke kanalizač nímu ř adu). Letos byly opraveny chodníky na ulici Nádraž ní a U Kaplič ky. V roce 2017 se
budou opravovat chodníky na č ásti ulice Š iroká (v té č ásti, kde je velká č ást obč anů př ipojena) a Hlavní (od
rodinného domu č p. 334 a až k rodinnému domu č p. 315).
Komunikace – pan Straka asi nezaregistroval, ž e v loň ském roce byly opraveny č i nově vybudovány vozovky
témě ř ve vš ech ulicích naš í obce. Tato investice se netýkala ulice Rybníč ek a č ásti ulice Sklepní. Zrovna té č ásti,
kde má pan Straka sklep. A víte proč ? V obci Popice se oč ekává v letech 2017 a 2018 velká investice společ nosti
Vodovody a kanalizace Bř eclav, která bude v naš í obci pokládat nový př ívodný vodovodní ř ad. Č ást potrubí bude
polož ena právě na ulici Rybníč ek. Je tudíž naprosto nesmyslné, abychom financovali opravu vozovky v uvedené
ulici, když bude zanedlouho rozkopána. Na ulici Sklepní byla opravena vozovka v té č ásti, kde byla polož ena
kanalizace. Hodně jste mě pobavil, jak jste zkritizoval stav ulič ky mezi domem pana Frýdka a stodolou pana
Otáhala. Jen si vzpomeň te, jak jste př i jednání se zástupcem zhotovitele (OHL Ž S – Ing. Puč a pan Levč ík)
vystupoval, aby se uvedený úsek dal pouze do pů vodního stavu, neboť nechcete, aby Vám ulič kou jezdila vozidla.
Kulturní dů m - obec vlastní budovy, které nejsou v ideálním stavu. Chceme je postupně vš echny opravit. Nyní
dokonč íme poslední fázi obnovy kulturního domu a stále nám zbývají dalš í dvě budovy (Obecní úř ad a Dů m
služ eb).
S postupnou rekonstrukcí kulturního domu jsme zač ali v roce 2011 opravou sociálního zař ízení. V dalš ích letech
následovalo odkanalizování objektu, vč etně podř ezání obvodových zdí, obnova parket v kulturním domě , výmě na
stř echy, polož ení veř ejného osvě tlení na dvoř e kulturního domu, rekonstrukce kuchyň ky. V letoš ním roce byla
dokonč ena oprava taneč ního parketu a zastř eš ení č ásti dvora. Fasádou celého objektu dokonč íme finální opravu
kulturního domu.
Na dalš í Vaš i otázku, kde vzaly peníze jiné obce, odpově ď neznám. Musíte se zeptat př edstavitelů tě chto obcí. Co
vš ak vím urč itě , ž e ž ádná obec nefinancuje vjezdy k rodinným domů m.
Na závě r bych si dovolil vyslovit svů j osobní názor ohledně opravy rybníka. Od zač átku bojujete proti obnově
rybníka. Dokonce jste poukazoval, ž e uspoř ádáte referendum, protož e nikdo z Vaš í ulice o rybník nestojí. Já bych
za tím vidě l hlavně obavu o obecní pozemek vedle rybníka, který v souč asnosti už íváte jako zahradu.
Protož e nejste spokojen se vzhledem obce a souč asný starosta a zastupitelé nenaplň ují Vaš i př edstavu, zbývá Vám
jediné, abyste kandidoval v př íš tích volbách do obecního zastupitelstva a př esvě dč il obč any Popic, ž e jste tou
správnou volbou.
Marek Sekanina
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Mš e za templář e
Kaž dý rok s př áteli z naš í skupiny historického š ermu
poř ádáme mš i svatou za zaniklý ř ád Chudých rytíř ů
Krista a chrámu Š alamounova známých také jako
templář i. Protož e pocházíme kaž dý z jiného kouta
Moravy, je tato mš e jeden rok ve Š ternberku
u Olomouce a druhý rok u nás v Popicích, kde ji letos
př ipravili Pavel Stř elec a Alexandr Rampáč ek.
Jako vž dy zač ínáme pouť výjezdem na koních
v dobovém obleku templář ů z Hustopeč í po pož ehnání
místním dě kanem Janem Nekudou. Na naš í pouti
vezeme misijní kř íž , na kterém jsou relikvie ze svaté
země (voda z ř eky Jordán a písč itá pů da z Jeruzaléma)
za doprovodu dalš ího rytíř e se zástavou v barvách č erná
a bílá. Tato pouť vede př es Starovice do Popic a konč í
v Š akvicích v místním chrámu svaté Barbory. Zde je
presbytář z pozdní gotiky a př i opravách v roce 2000
objeveny malby a prvky sahající do 12.stol.
Je známo, ž e v Š akvicích mě li templář i ně jaké statky
a údajně pod jejich správu patř ily i Popice. S nejvě tš í
pravdě podobností ty naš e, ale mohly to být i ty
u Znojma. Letoš ní mš i svatou jsme spojili s osvě tou
tohoto ř ádu zajímavou př ednáš kou v naš em chrámu
sv. Ondř eje, kterou př ednesl náš kamarád Marcel
Martínek z Bílovic nad Svitavou. Ten má velký př ehled
o dě jinách této doby také díky svému dlouholetému
uč iteli prof. Holeč kovi, jenž je v souč asné době ve
Vatikánu.
Dále zde byla malá ukázka z kovář ského umě ní pana
Petra Volánka z Tiš nova. Na dobovém jarmarku jsme
též mohli ochutnat jídla, jaká se př ipravovala v tehdejš í
době , od skvě lé kuchař ky Ivy Belly Beneš ové ze
skupiny Plný bř uch. Celým jarmarkem nás doprovázela
př edstavení skupiny historického š ermu Alternus ze
Vsetína pod vedením Miroslava Hlinského atd.
Tímto č lánkem bychom chtě li také podě kovat vš em,
kdo nás podpoř ili pů jč ením koní ze stáje Valkýra
v Hustopeč ích - paní Janě Viš ň ovské Sigmundové,
dále stánkař ů m, př ednáš ejícím, vystupujícím. Dále
bychom chtě li podě kovat tě m, kdo se podíleli na
zabezpeč ení akce: naš emu místnímu pož árnímu sboru jmenovitě Lukáš i Otáhalovi, zdravotníkovi Michalu
Valentovi z Vlasatic a celé logistice spojené
s organizací akce. Dále dě kujeme naš emu dě kanovi
Janu Nekudovi, duchovním otci Jiř ímu Grmolcovi
a starostovi naš í obce Marku Sekaninovi, kteř í nám
v naš em poč ínání vyš li vstř íc. Podě kování patř í i vš em
návš tě vníků m jarmarku.
Dě kujeme a s Bož í pomocí - jako letos tak i do
budoucna - v roce 2018 u nás v Popicich na shledanou.
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam.( Né nám Pane, né nám, ale svému jménu
zjednej slávu).
Pavel Stř elec a Alexandr Rampáč ek

Poznámka:
V roce 2014 jsme mě li zapů jč ené kopie Chinonského
pergamenu, což je listina, ve které papež poslal
velmistrovi Jacquesovi de Molay a vedoucím ř ádovým
funkcionář ů m, tehdy vě zně ným na Chinonu,
kardinálskou komisi. Papež de facto ř íkal, ž e když uč iní
pokání, budou př ijati do církve, vš echno bude
v poř ádku, ale to už pro francouzského krále (ten
obvině né templář e vě znil) bylo málo. On chtě l ř ád
skuteč ně znič it a ukázat, kdo je pánem ve Francii.
Dě jiny papež ství na př elomu 13. a 14. století jsou
drsné. Takž e pád templář ů a proces s nimi vlastně
př iš el v době , která byla ve skuteč ném varu.
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Na konci ř íjna probě hla v Popicích kulturně společ enská akce s názvem "Pobeseda".
Jedná se o ně kolikátý roč ník, kdy jedno nedě lní odpoledne probíhá program, plný secvič ených vystoupení spolků a mateř ské i základní š koly. Nejinak tomu bylo letos, kdy tato uskupení
př edvedla svá pásma, aby tak ukázala obč anů m, co bě hem roku nového secvič ila a podě lila se tak
o tuto radost se vš emi. Své krásné, pě vecko-recitač ní pásmo př edvedly dě ti z mateř ské a základní š koly.
Následovalo vystoupení Muž áků a Spolku popických ž en, tentokrát s novým pochodovo-polkovým tancem, ve
vojenském duchu, na choreografii Marie Málkové. Jako kaž dý rok nechybě la ani Popická chasa, která př edvedla
taneč ní scénku na burč ákové téma. Svým hudebním doprovodem tuto akci podpoř ila cimbálová muzika Fryš ka
z Velkých Pavlovic. Byť se jedná o vě kově velmi mladé hudebníky, svým vystoupením ukázali, ž e už teď patř í
mezi š pič kové soubory tohoto druhu.
Je potě š ením, ž e tohle odpoledne má rok od roku více a více př íznivců a probíhá ve velmi př íjemné atmosféř e.
Tě š íme se, ž e i nadále se s vámi budeme na tě chto setkáních potkávat a dě lit se tak o radost z hudby, zpě vu a tance.
V neposlední ř adě chci vš em popř át př íjemné prož ití svátků vánoč ních a úspě š ný nový rok.
Miloš Kotlán
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Pouhý jeden den po svátku sv. Martina
se již po páté konaly v Popicích krojované martinské
hody.
Vš e zač alo v jednu hodinu odpoledne, kdy stárci
v doprovodu sklepníků a malé kapely vyrazili zvát
popické obč any na več erní zábavu. Sychravé poč así
napovídalo tomu, ž e se opravdu blíž í zima.
Po osmé hodině več erní se zač al zcela zaplň ovat
vyzdobený sál. Na stolech již tradič ně č ekalo na
hosty malé pohoš tě ní v podobě koláč ků , cukroví
a vína. Hodovou zábavu stárci zahájili nástupem
s rekvizitami - dívky mě ly koš íč ky s tuč nou husou,
kluci př icválali na bílých koních. Po úvodním slovu,
př ivítání hostů a podě kování sponzorů m prvním
párem zač ala ta pravá hodová zábava. O pitný rež im
př ítomných hostů a stárků se celý več er starali č tyř i
skvě lí sklepníci.
Ve 22.00hod. se př edstavil s prvním tancem
folklórní soubor Lintava v doprovodu své kapely.
Jejich profesionalita ve výborném zpě vu i tanci
ohromila nejednoho hosta.
Vynikající zábava pokrač ovala dál. V sále se tanč ilo
s dechovou hudbou Lácaranka, u baru se zpívalo
společ ně s CM Lintavou. V prů bě hu več era nechybě l
ani verbuň k a vrtě ná.
Př ed pů lnocí vystoupil s druhým úž asným tancem
soubor Lintava. Př edvedli tance, které vě tš ina z nás
vidě la poprvé, a to kopanič árský č ardáš
a temperamentní Myjavu. Je pozoruhodné, ž e na
kaž dý druh tance mají jiné obleč ení. Byli opravdu
skvě lí a patř í jim velké DÍKY za ož ivení programu
več era.
Rovně ž bychom chtě li podě kovat naš im sponzorů m
a p. Novotné za zdokumentování celé akce.
Doufáme, ž e jsme vám vš em zpř íjemnili jeden
sobotní več er, př ipravili nevš ední záž itek a ž e jsme
splnili vaš e oč ekávání. Jsme velice mile potě š eni, ž e
se této akce rádi zúč astní nejen místní obč ané, ale
i hosté z Pouzdř an, dalekých Pardubic č i Plzně .

Budeme se na Vás tě š it opě t za rok.
Popická chasa
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Letoš ní stárci:
Michal Š karpa - Sára Brychnač ová
Filip Lejska - Anič ka Záleš áková
Martin Hanuš - Andrea Straková
Lukáš Galbavý - Ilona Nekvapilová
Hlavní sklepník:
Jakub Hanák
Dalš í sklepníci:
Roman Ruska, Michal Umlauf
a David Straka

Folklorní soubor Lintava
Název souboru Lintava vznikl podle historického
pojmenování polí mezi Kunovicemi a Míkovicemi. Jako
první byla založ ena cimbálová muzika Lintava pod
vedením Ondř eje Simana a pozdě ji, k blíž ícímu se
pátému výroč í muziky r. 2010, vznikl stejnojmenný
folklorní soubor. Vedení se ujal Jan Kysuč an.
Č lenové souboru s nadš ením reprezentují kulturu
a zvyky svého kraje nejen v Č eské republice, ale také
v zahranič í. Bě hem své krátké existence se zúč astnili
mezinárodních folklórních festivalů v Portugalsku
a Š paně lsku roku 2011 a o dva roky pozdě ji zavítali
také do Ř ecka. Pravidelně vystupují na mnoha
folklorních akcích, např íklad na Slavnostech vína
v Uherském Hradiš ti, Jízdě králů v Kunovicích
a poř ádají také folklorní več ery v Bílovicích.
V repertoáru mů ž ete nalézt kromě tanců z Dolň ácka,
což jsou např íklad tance bílovské č i dolně mč í, také
tance z Kyjovska, Kopanic i ze západního Slovenska.
www.fs-lintava.cz
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Vinař i

v roce 2016 – č ást 2.
Konec léta a poč átek podzimu nepř inesl př íznivé
poč así pro bezproblémovou sklizeň . Od poloviny zář í
takř ka neprš elo a př esto, ž e bylo nadprů mě rně teplo,
dozrávání hroznů
nebylo ideální. Chybě l déš ť .
Vzhledem k vyš š ím teplotám ovzduš í docházelo
u ně kterých odrů d k napadání hroznů vosami, vč elami
a následně octomilkami. Kvalita hroznů z takových
vinic byla problematická. Vš eobecně byla i cukernatost
sklízených hroznů niž š í. Pouze ti vinohradníci, kteř í
sklízeli hrozny až koncem ř íjna a v listopadu mě li
cukernatost vyš š í. Výjimkou byly interspecifické
odrů dy Solaris, Muscaris, Johanniter, Hybernal a jiné,
které byly vyš lechtě ny ně kolikanásobným kř íž ením
a vyznač ují se velkou odolností vů č i houbovým
chorobám. Byly sklízeny již v první polovině zář í
s cukernatostí 22 – 26 NM.

První prově ř ování kvality mladých vín bývá tradič ně
ve sklepě vinař e, a to hlavně př i náhodných návš tě vách
kamarádů – vinař ů .
Mnohem zajímavě jš í je vš ak úč ast na Svatoondř ejské
ochutnávce a ž ehnání mladých vín. Letos probě hla
v sobotu 26. listopadu v sále Kulturního domu. Akci
zahájili zpě vem Muž áci z Popic. Následovalo krátké
povídání o prů bě hu letoš ního vinař ského roku,
vzpomínka na vznik Základní organizace Č eského
zahrádkař ského svazu a jeho zakladatele. Mladá vína
pož ehnal místní duchovní P. Mgr. Jiř í Grmolec a po
společ ném př ípitku mladým tramínem zač ala vlastní
ochutnávka více jak stovky př inesených vzorků
mladých vín, a to nejen z Popic. Podle poč tu vydaných
sklenič ek př iš lo na tuto ochutnávku mladých vín asi 75
návš tě vníků , tedy o ně co méně jako minulý rok.
Spokojeni snad byli vš ichni. Vína byla oproti loň sku
harmonič tě jš í, vě tš inou polosuchá až suchá, př íjemně
aromatická. Výjimkou byla vína tzv. interspecifických
odrů d, která mě la vyš š í obsah zbytkového cukru.
Š koda, ž e na tuto zajímavou akci chodí pomě rně málo
Popických, př estož e byl vstup volný a vybíral se pouze
dobrovolný př íspě vek na obč erstvení.
Je tř eba podě kovat jak organizátorů m – Vinař ů m
a Muž áků m z Popic - tak vš em vinař ů m, kteř í př inesli
vzorky mladých vín k ž ehnání a následné ochutnávce.
Josef Urbánek
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POPICKÉ Č
ERTOVINY
„ Č erti a č ertice tancují velice, Belzebub jim k tomu vyhrává… “ slova této č ertovské písně
se rozléhala sobotním podveč erem a dávala tuš it, ž e Mikuláš se svojí druž inou zavítal
i do Popic. Když se Mikuláš s andě lem vydali na cestu vesnicí k hodným dě tem, č erti už
kuli pikle, koho dnes odnesou. Ze samé radosti dě lali hlouposti, rámusili a ř vali jak v pekle.
Dě ti se č ertů bály jen troš ič ku. S radostí si s nimi zatancovaly, zazpívaly i básnič ky př ednesly.
Mikuláš rozdával nadílku, dě ti slibovaly, ž e už nebudou zlobit. Dospě lí se obč erstvovali pekelným
nápojem a č erti marně hledali „ ty zlobivý“ . Myslím si, ž e se letoš ní č ertoviny vydař ily. Dě ti odcházely spokojeny
a plny nových záž itků . A č erti ? Ti š li hledat lotry jinam… … ..
Majka

Mik miku, mik miku, Mikuláš , do Vavř ínku př iš el zas, mik miku, mik miku, Mikuláš , př inesl nám Vánoc č as
V pátek 2. prosince do Vavř ínku př iš el nejen straš idelný, ale i hodný č ert, Mikuláš a andě l s malým andílkem. Dě ti
ř íkaly básnič ky, zazpívaly písnič ky a za odmě nu dostaly balíč ek sladkostí.
A co nás č eká za 14 dní?
No př ece vánoč ní Vavř ínek - zazpíváme si koledy, povykládáme o vánoč ních svátcích a urč itě nebude chybě t
nazdobený vánoč ní stromeč ek a pod ním........??? Dáreč ky pro vavř ínkovské dě tič ky.
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Blíž í se dalš í roč ník oblíbené Tour de Sklep a s ním
se objevují obvyklé dotazy. Proč my, proč u nás? Tentokrát jsem pro odpově di sáhla do historie.

1784 Jakostní tř ídy moravských vín
Podle jakosti zař adil moravská vína r. 1784 Ř ehoř Volný takto: I. tř ída: vína ze Sedlce, Mikulova, Popic, Dolních
Dunajovic a Velkých Pavlovic. II. tř ída: vína z Rakvic, Zaječ í, Př ítluk, Pouzdř an, Vě stonic, Velkých Bílovic
a Ně mč ič ek. III. tř ída: vína z Kř epic, Nosislavi, Velkých Ně mč ic, Ž idlochovic, Dolních Dunajovic a Pruš ánek.
Tolik k historii vína v Popicích dle webu https://www.wineofczechrepublic.cz Jinými slovy: na popická vína
mů ž eme být právem hrdí a je jen dobř e, ž e se o naš í obci ví.

A proč zrovna na jař e? Podle starých vinař ských ř ádů platil zákaz dováž ení a nalévání cizích vín, a to od sv.
Havla v Č echách nebo sv. Michala na Moravě do sv. Jiř í. V tu dobu smě la se pít jen vína tuzemská. Je tedy
nasnadě , ž e bychom mě li tuzemská vína ochutnávat a hodnotit nejlépe v tomto období. Nicméně podívejme se do
souč asnosti.
Ke statistikám naš í akce: v prvním roč níku otevř elo sedm vinař ů a př iš lo celých dvacet návš tě vníků . S tím jsme
ovš em poč ítali, protož e akce nemě la ž ádnou reklamu. Š lo o pokusné roč níky, o to, co a jak zař ídit a co a jakým
způ sobem zorganizovat. Tř etí roč ník byl první s úč astí víc jak sto lidí. V letoš ním roce už otevíralo 16 vinař ů
a navš tívilo nás 525 lidí. Ně kteř í jezdí kaž dý rok a vstupenky si zamlouvají už v listopadu. K naš í velké radosti je
tě chto stálých návš tě vníků kolem 150, což svě dč í o dobré pově sti akce i o tom, ž e kvalita popických vín je stálá
a vysoká.

O popularitě svě dč í i zájem dalš ích vinař ů
Jak se zúč astnit jako vinař ?
Je nutné oslovit manž ele Sedláč kovy (k več eru) na Hlavní 64 nebo zavolat na 606 737 841. Co je zapotř ebí?
Č istý a upravený vinný sklep, nejméně pě t vzorků vína a obsluha na daný den. Dalš í podmínkou je, ž e vinař bude
obesílat aspoň ně které výstavy, aby bylo zaruč eno, ž e víno je kvalitní. Jak jednání probě hne? Nový vinař je
seznámen s pravidly akce, pouč en o bezpeč nosti a o tom, co se v minulosti osvě dč ilo u ostatních a ně kdo z nás jej
navš tíví ve sklepě . Nejde nám ani tak o kvalitu vína, tu posoudí zdejš í vinař i mezi sebou, ale o to, ž e návš tě vníci se
na nové sklepy vyptávají a musíme být schopni poskytnout základní informace. Je dobré zúč astnit se alespoň jedné
informač ní schů zky.
A jak se zúč astnit jako návš tě vník?
Ideální je se př edem zaregistrovat a vstupenky si vyzvednout v př edprodeji. Datum, kdy budou sady pro
př edprodej př ipraveny, bude zveř ejně no na stránkách. Je nutné vě dě t, kdo registraci provedl, aby nedocházelo
k tomu, ž e si ně kdo př ijde dvakrát nebo naopak ně kolik lidí zaregistruje tutéž partu kamarádů . Registrace pobě ž í od
konce listopadu na stránkách akce.
Pokud se rozhodnete až v den akce, pak musíte vydrž et do př edprodeje u Obecního úř adu - zač íná vž dy pů l
hodiny př ed oficiálním otevř ením sklepů . Zvonit na nás v den akce ráno nemá smysl, sady jsou již odvezeny jinam.
A dokdy se dají vstupenky koupit?
U obecního úř adu je prodej do cca 15:00, poté do 16:30 se dají sady zakoupit na Hlavní 64. V domě je po celou
dobu akce služ ba, která prodá sadu nebo novou sklenič ku, ale po 16:30 už je zájem minimální a nedoporuč ujeme
nákup pro vě tš í skupiny.

Tě š íme na Vaš i návš tě vu v roce 2017.
Miriam Sedláč ková
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Divadlo Brno
V pátek 16. zář í 2016 vyrazili
páť áci do Brna do divadla
Reduta na divadelní př edstavení Brně nské pově sti.
Proš li Zelný trh s množ stvím
prodávajících, koupili si výbornou zmrzlinu.
Divadlo Reduta je krásně
opravené, př edstavení bylo
hezké. Vtipnou formou byla
popsána historie mě sta Brna.
Jak př iš lo Brno ke svému
názvu, jak to bylo s drakem,
jak se truhlář vsadil a dopravil
kolo z Lednice do Brna, jak se vař ilo v Brně pivo.
Podívali jsme se také na radnici, kde je brně nský drak
i kolo vystaveno.
Pak už jen cesta plným páteč ním vlakem domů .

Vycházka
Na vycházku okolo Popic jsme se vydali ve stř edu
12. ř íjna. I když bylo chladné podzimní poč así,
vycházka byla zdař ilá a závody v bě hu na letiš ti nad
Popicemi byly př íjemným zpestř ením.

Science centrum Údif
V pátek 14. ř íjna nás navš tívilo první pojízdné
science centrum Údif. V podání dvou mladých fyziků
jsme vidě li vystoupení plné zajímavých fyzikálních
pokusů např . nafukování balónku vodní parou, pouš tě ní
rakety z pet lahve, nafukování balónku oxidem
uhlič itým z limonády a dalš í.
Př edstavení se dě tem velice líbilo a vě ř ím, ž e dalš í
návš tě va a nové pokusy budou stejně zajímavé.

Benediktinský kláš ter
v Rajhradě
V úterý 18. ř íjna ž áci 1. a 3. roč níku navš tívili
benediktinský kláš ter v Rajhradě , kde se mohli
seznámit s tím, jak vzniklo písmo a kdo ho k nám
př inesl.
Program s názvem "Putování za písmenky " byl
velice zajímavý, v jedné z místností jsme vidě li, jak se
tehdy knihy psaly ruč ně . Byli jsme se podívat
i v knihovně , kde jsou ulož eny nejstarš í kniž ní sbírky.
Akce se nám moc líbila..

Blanka Š ť astná
Popický zpravodaj - prosinec 2016 - str. 13

Podzimní tvoř ení
Dýň ování
Na první společ né akci dě tí MŠ a ž áků ZŠ
s rodič i jsme se seš li v úterý 27. 9. 2016 ve dvoř e
základní š koly. V př ekrásném sluneč ním odpoledni
vznikaly unikátní kousky Dýň áků , které by nám mohl
leckdo závidě t.
Pohodovou atmosféru dokreslovalo výborné pohoš tě ní př ipravené nejen rodič i, ale i dě tmi MŠ a Š D.
V odpolední nabídce byla také práce s bramborovými
tiskátky a házení bramborou na cíl. Po setmě ní
se př ed š kolou zapalovaly svíč ky 44 Dýň áků m.

Mě síc ř íjen je pro nás ve š kolce mě sícem podzimního
tvoř ení a vyrábě ní, proto se ve stř edu 26. 10. 2016
v odpoledních hodinách v prostorách MŠ uskuteč nila
„ TVOŘ IVÁ PODZIMNÍ DÍLNIČ KA“
pro dě ti
i rodič e. Společ ně jsme vyrábě li dráč ky, podzimníč ky,
podzimní stromy a téma podzimu se nám promítlo i do
tvoř ení ze slaného tě sta. I př es malou úč ast byla
atmosféra př íjemná a př ispě la tak k hezkému
podzimnímu odpoledni.

Blikotavá svě týlka dýň ových straš idýlek a več erní
ochlazení dávalo vš em tuš it, ž e podzim je tu.

Vycházka Beruš ek na Gotberg
Tř ída Beruš ek se v pátek 30.9.2016 vydala na prohlídku vinař ského dvoru Gotberg. Chů zi na delš í vzdálenost,
cestou tam do kopce, zvládly i 2,5 leté dě ti. Po svač ince na nádvoř í firmy a posilně ni vinným moš tem jsme vyrazili
do útrob vinař ství. Byli jsme seznámeni s výrobou vína od zpracování hroznů až po finální produkt. Vidě li jsme
mlýnek a lis na hrozny, fermentač ní nádrž e, dř evě né sudy na víno i degustač ní místnost. Ovš em nejvě tš ím
záž itkem pro dě ti bylo krmení oveč ek, které patř í tomuto vinař ství. Z domova jsme př inesli oveč kám ně co na zub
a pozorovali je, jak jim chutná. Zpáteč ní cesta vedla vinohradem kolem Mohyly. Posezení pod Mohylou s krásným
výhledem do okolí jsme využ ili k orientaci v prostoru. „ Č etli“ jsme si také na mapě naš í obce. Unavení, ale bohatš í
o spoustu nových záž itků jsme po obě dě vš ichni usnuli.
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Výlet do Pouzdř an
Dne 16. 9. 2016 se dě ti
z Motýlků vydaly na výlet
do Pouzdř an. Vybaveni
batů ž ky, pitím a svač inou
jsme vyrazili pě š ky př es
kopec.
Odmě nou
bylo
dě tské hř iš tě . Hodinové
hraní uplynulo jako voda
a nastal č as odjezdu
autobusem
do
Popic.
Nezmokli jsme a vrátili se
plni nových záž itků .

Podzim v zahradě a na poli
Podzim hýř í nádhernými barvami. V př írodě se sklízí
plody, které se vyvíjely už od jara. Ptáci odlétají za
teplem na jih, zvíř ata, která př es zimu zů stanou doma,
shromaž ď ují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena,
která budou č ekat na př íš tí jaro. Motýlci ztvárnili téma
„ Podzim v zahradě a na poli.

Podzimní návš tě va knihovny
Ve stř edu 2.11.2016 se tř ída Beruš ek vydala na
návš tě vu obecní knihovny. Besedu o knihách zahájila
paní knihovnice pohádkou O Rákosníč kovi, kterou dě ti
poslouchaly s velkým zaujetím. Seznámily se s pojmy
knihovna, knihovnice a způ sobem vypů jč ování knih.
Zámě rem je také získávání nových č tenář ů s pě kným
vztahem ke knihám. Vš echny dě ti si se zájmem
prohlíž ely nabídnuté pohádkové knihy a povídaly si
nad kniž ními ilustracemi. Ně které z nich jsou již spolu
s maminkou pravidelnými návš tě vníky knihovny.
V závě ru návš tě vy jsme si vypů jč ili ně kolik
pohádkových knih, které budeme č íst př i odpoledním
odpoč inku. Naš e š kolka je také zapojena do projektu
„ Celé Č esko č te dě tem“ . Cílem tohoto projektu je č íst
dě tem alespoň 20 minut denně .
Dě ti si z knihovny odnáš ely nejen plno nových
záž itků , ale i sladkou odmě nu. Dě kujeme, rádi se sem
vrátíme.

Uspávání brouč ků
Listí na stromech se zač íná mě nit a okouzluje nás svými barevnými tóny. Př íroda se př ipravuje k zimnímu spánku
a s ní i rozmanitá zvíř ata. Mezi ně patř í i ta nejmenš í drobotina, a to jsou brouč ci. Ty jsme se rozhodli uspat u nás
v Popicích 10. 11. v 17.00 hodin již tradič ním lampionovým prů vodem, který uspoř ádala mateř ská š kola. Poč así
nám odpoledne nepř álo. Lilo jako z konve. Ale když se blíž il č as, kdy se mě ly dě ti s rodič i sejít u mateř ské š koly,
déš ť ustal. Př iš lo hodně natě š ených dě tí, které si nesly svítící lampióny nebo lucernič ky. Když se zač alo š eř it,
prů vod se vydal na cestu za doprovodu vč elky. Svě telný had zamíř il na hř iš tě , kde dě ti č ekalo př ekvapení.
Domeč ek pro brouč ky z př írodnin a hudba, př i které jsme si vš ichni zazpívali, a tím uspali brouč ky a vč elku,
s kterou jsme cestou plnili úkoly. Zlatou teč kou byl ohň ostroj a rozzář ené oč i dě tí př i jeho sledování. Za odmě nu
dě ti dostaly na rozlouč enou malou sladkou odmě nu. Velký dík patř í panu Svobodovi z Pouzdř an za př ípravu
ohň ostroje a hlavně vš em dě tem a jejich trpě livým rodič ů m.
Irena Kondlerová
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Ř ímsko-katolická farnost Popice - Farní trezor
... pokrač ování z č ísla 2 - 2016
Posledním kně zem, který bydlel na popické fař e,
byl Biskupský a konsistorní rada P. Františ ek
Pokorný. Pravdě podobně byl i posledním, který do
farního trezoru ukládal dů lež ité listiny. V př eváž né
vě tš ině jsou to doklady k hospodař ení farnosti, dále
inventarizač ní soupisy z kostela, kaple a fary.
Nejstarš í je z r. 1905 od P. Johana Ruprechta. Vě tš ina
tě chto písemností, a to i od P. Fr. Pokorného, je
v ně mč ině . Založ ena je i podrobná dokumentace
objednání a dodávky zvonu sv. Michal Archandě l od
První moravské zvonárny v Brně .
Dokumentace ke zvonu obsahuje zajímavé detaily
k problematice objednávání a dodávky zvonů pro
farnosti. Např íklad objednávka z r. 1931 na nejvě tš í
zvon o prů mě ru 87 cm, který by doplnil stávající dva
zvony na popické vě ž i - zvon o prů mě ru 71,5 cm
z r. 1839 od zvonárny Š tě pán Cuce, Znojmo a zvon
o prů mě ru 58,2 cm z r. 1921 od zvonárny Hiller,
Brno. Objednávku pro popickou farnost vystavilo
Chrámové druž stvo pro Č SR v Pelhř imově u zvonař e
Richarda Herolda v Chomutově za 8 570,10 Kč s.
II. svě tovou válku př ež il pouze nejmenš í zvon
z r. 1921 (umíráč ek). Nový zvon objednávala popická
farnost 10.6.1947 opě t př es Chrámové druž stvo pro
Č SR v Pelhř imově , které také zvon kolaudovalo
a dávalo doporuč ení na brně nské biskupství k jeho
vysvě cení. Biskupská konzistoř v Brně vydala
31.1.1948 svolení k vysvě cení zvonu. Zvon
sv. Michal Archandě l o prů mě ru 73,8 cm, váze
204 kg, v ladě ní cis2, byl dodán za cenu 19 037,50
Kč s, doprava do stanice Hustopeč e za 59,- Kč s.
Dovoz do Popic zajistil p. Jelínek zadarmo.
Vyzdviž ení a umístě ní zvonu ve vě ž i stálo 600,- Kč s.
P. Fr. Pokorný byl jmenován popickým farář em
poč átkem roku 1918. Nejstarš ím dokladem
o jeho pů sobení v Popicích je „ Inventarium der
Kirche und Pfarre zu Poppitz im Jh. 1918“ (Inventář
kostela a fary v Popicích v r. 1918) z 1.4.1918.
Dalš ím dokumentem, z ně hož jsem č erpal informace,
byl „ Inventář
kostela a fary v Popicích“
z 21.5.1947.

Úvodem popisuje rozmě ry kostela – délka 27 m, š íř ka
9 m, vnitř ní klenba je 9 m vysoká. Vě ž kostela je
vysoká 33 m. Kostel byl postaven v r. 1696
v jednoduchém renesanč ním slohu. Hlavní oltář je
z roku 1702 a je darem Magdaleny Schnizlové,
mlynář ky z Pouzdř an. Dř evě ný oltář je bohatě
zdobený, osazený oltář ním obrazem Ukř iž ování
apoš tola sv. Ondř eje od neznámého mistra. Dř evě ný
svatostánek je z r. 1851. Sochy na oltář i př edstavují
sv. Markétu, sv. Rozálii, sv. Jana Kř titele a sv. Jiř í.
Nahoř e jsou dva andě lé, sochy sv. Kateř iny,
sv. Barbory a uprostř ed Krista Krále z r. 1934. Boč ní
oltář
vpravo,
bohatě
zdobený
zlacenými
dř evoř ezbami, s oltář ním obrazem sv. Antonína
Paduánského a horním obrazem sv. Cecílie. Boč ní
oltář na levé straně , opě t bohatě zdobený je s oltář ním
obrazem Matky Bož í s dě ť átkem z r. 1935. Obraz
maloval bratr P. Františ ka Pokorného, malíř restaurátor Josef Pokorný v r. 1929. Horní obraz
tohoto oltář e zobrazuje sv. Josefa, pě stouna Páně .
Na vítě zném oblouku (oblouk oddě lující loď
kostela od presbytář e) byly umístě ny sochy Bož ského
srdce Páně a Neposkvrně ného poč etí Panny Marie.
Tyto jsou nyní umístě ny v jiných č ástech kostela.
Dř evě ná kazatelna, zdobená zlacenými dř evoř ezbami,
je opatř ena obrazem Dobrého pastýř e a nahoř e
sochou sv. Pavla. Naproti kazatelny je kamenná
kř titelnice s dř evě ným víkem a sousoš ím kř tu Krista
svatým Janem Kř titelem. Varhany se dvě ma
manuály dodala r. 1938 firma Bratř í Riegrové
z Krnova. Jsou zdobeny malým obrazem sv. Cecilie,
patronky muzikantů . Fara byla postavena v roce
1905 z prostř edků
tehdejš ího farář e Johana
Ruprechta.
Kaple sv. Rozálie na západním konci obce byla
postavena v r. 1679. Jsou v ní oltář ní obrazy
sv. Rozálie, sv. Markéty a sv.Josefa. Je zajímavé, ž e
v inventárním soupisu z r. 1947 nejsou zmiň ovány
sochy sv. Rocha a Š ebestiána, které jsou v kapli nyní.
Tolik ně kolik zajímavostí z dokladů umístě ných
v trezoru. Ostatní tiskoviny by vyž adovaly znalost
ně mč iny a financování církví v minulém století.
Josef Urbánek

Rekonstrukce fary
Mož ná jste si vš imli bě hem letoš ního léta a podzimu zvýš ené č innosti u popické fary. Je to tím, ž e jsme se
rozhodli faru zrekonstruovat, aby lépe vyhovovala pož adavků m farnosti. Souč asný stav je nedostateč ný
z hlediska velikosti prostorů pro poř ádání vě tš ích akcí, je zde nevyhovující sociální zař ízení, chybí úč elné
vytápě ní, ně které prostory jsou ve š patném technickém stavu a nepodsklepená č ást trpí vlhkostí podlah a zdiva.
Rekonstrukce fary bude probíhat po etapách podle dů lež itosti oprav. Snahou je zachovat a př ípadně renovovat
zajímavé ř emeslné a stavební prvky, které utvář í charakter fary, jako dveř e, okna, kachlová kamna nebo
historickou keramickou dlaž bu.
... pokrač ování na straně 18
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... pokrač ování z č ísla 1 - 2016
V následujících vzpomínkách se vracíme do doby po roce 1945...... Skonč ila hrozná válka, doš lo na př ísné
zúč tování. Do naš í obce př ichází ze 17-ti moravských okresů osídlit vyprázdně né domy témě ř tisícovka př eváž ně
mladých lidí. Vě tš inou se mezi sebou neznají, musí se nauč it spolu ž ít, př ekonávat problémy pováleč ného
hospodář ství, změ ny politické atd. Pozitivním bylo, ž e se v letech 1945 až 1950 u nás narodilo 171 dě tí (patnáct
dě tí vš ak zemř elo, př eváž ně po narození).
Hned od poč átku nového osídlení Popic byl pro ř adu hledajících smysl ž ivota velkou mravní posilou místní farář
P. Františ ek Pokorný. Narodil se 16.7.1878 v Tř ebíč i-Podkláš teř í, na kně ze byl vysvě cen 26.7.1903 v Brně .
V Popicích pů sobil od 6.4.1918 plných 52 let. Jeho odborné znalosti a zásluhy o víru byly oceně ny udě lením titulu
Biskupský a konsistorní rada. Za druhé svě tové války byl – stejně jako stovky kně ž í – vě zně n, což zanechalo
následky na jeho zdraví.
Proto od roku 1948 (P. Františ ek mě l 70 let)
vypomáhal ve farnosti př edevš ím př i vyuč ování
nábož enství v národní š kole P. Petr Markus
(nar.1916), který byl farář em od listopadu 1945 do
bř ezna 1960 v sousedních Starovicích. Zásluhou
obou se v roce 1949 v Popicích konalo slavné
biř mování, kdy velkému poč tu vě ř ících svátost
udě loval brně nský biskup Msgre. Prof. ThDr. Karel
Skoupý – již v následujícím roce byl na ř adu let
nezákonně internován.
Př ed koncem padesátých let k nám př ichází jako
kaplan P. Jan Veselý, pozdě ji ze Znojma i váž ně
nemocný P. Petr Markus – zemř el v zář í 1966 a je
pochován ve svém rodiš ti ve Vě teř ově .
Pan rada – jak byl Popickými vž dy nazýván – ž il
s farníky ješ tě ně kolik let. Stateč ně nesl obtíž e stář í,
vě noval se svým vč elič kám, a když mu zdraví
dovolilo, konal procházky nahoru k vinohradů m. Za
dlouhá léta své kně ž ské služ by dobř e poznal „ co je
č lově k“ - proto urč itě s úsmě vem př ijal informaci,
ž e i v této době je jeho ž ití urč enou osobou bedlivě
sledováno.

Matka Bož í s dě ť átkem - Josef Pokorný

V roce „ bláhové nadě je“ - 1968 - oslavila naš e
farnost s mnoha kně ž ími a hosty devadesátiny pana
rady. I poslední rozlouč ení s ním o dva roky pozdě ji

provázely upř ímné díky za ž ivot tak vzácného č lově ka. Pater Františ ek Pokorný zemř el 8. bř ezna 1970 a je
pochován v kně ž ském hrobě u hlavního kř íž e popického hř bitova.

Osobní vzpomínka
V zář í 1947 jsem se stala ž ákyní první tř ídy „ č tyř tř ídní obecné š koly smíš ené v Popicích“ . Dostala jsem novou
zástě rku a kufř íč ek z papírové lepenky na slabikář , písanku a podlouhlý dř evě ný penál s vysouvacím víč kem na
tuž ku. Paní uč itelku Bož enu Vozdeckou jsem si hned zamilovala. Nastala první hodina nábož enství. Pan farář
Pokorný se s námi př ivítal a po krátkém úvodu ř ekl - „ dě ti, které nejste katolického vyznání, odejdě te domů “ .
Vstali tř i spoluž áci - urč itě z domova na tuto výzvu př ipraveni - a odeš li. Tak odcházeli př ed kaž dou vyuč ovací
hodinou nábož enské prvouky. Pan rada tenkrát nemohl jednat jinak. Dekret o ekumenismu, který př ijal Druhý
vatikánský koncil v listopadu 1964, byl ješ tě v nedohlednu.
Anna Frýdková
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Topografie markrabství Morava
Č erná kronika

Pro č ernou kroniku jsem si vybral záznamy z Hustopeč í
– je jich daleko více než o Popicích. Tak tomu bývá
vž dy – i dnes najdete v novinách spíš e zprávy z vě tš ích
míst. Ta první zmínka ješ tě není hodna zápisu v č erné
kronice, ale ty dalš í již ano.
Hustopeč e jsou stř edně velké mě sto vzdálené 4 hodiny
od Brna jihovýchodním smě rem. Kaž dý týden se zde
ve č tvrtek konal velký dobytč í a souč asně týdenní trh.
Je velmi silně navš tě vován maď arskými obchodníky
s dobytkem, z velké č ásti Moravy sem př icházejí
nakupovat ř ezníci dobytek.
Za tř icetileté války v roce 1621 př i vpádu
sedmihradských vojsk pod vedením Betlehema Gábora
museli zaplatit Hustopeč š tí velké výpalné. V roce 1643
bylo poprvé mě sto vyrabováno š védským vojskem, to
se vrátilo v roce 1645, tehdy se mě sto zachránilo
zaplacením výpalného (vojsko odtáhlo, když mě sto
zaplatilo velké množ ství peně z).
V roce 1663 – to už bylo patnáct let po tř icetileté válce
– př itáhly mnohé hordy Tatarů a Turků a ty př epadly
mě sto. Výsledkem bylo 200 mrtvých obyvatel mě sta
a 300 dalš ích bylo odvleč eno do otroctví do Turecka,
nemluvě o dalš ím zpustoš ení mě sta, ale postiž eno bylo
jistě i š iroké okolí Hustopeč í (v knize je např íklad
zmínka o též e události, jak postihla Kurdě jov).
V roce 1679 morová nákaza zuř ící v mnoha místech
Moravy a Rakouska př ipravila v Hustopeč ích ně kolik
stovek lidí o ž ivot.

Rekonstrukce fary

... pokrač ování z č ísla 2 - 2016

V roce 1722 založ il jakýsi zlosyn tajně pož ár, který se
rozš íř il a jehož výsledkem bylo, ž e vedle radnice se
obrátilo v popel dalš ích 84 mě š ť anských domů .

Mikulovské panství
se skládá kromě samotného Mikulova z tě chto dalš ích
mě steč ek Uherč ice, Muš ov, Pouzdř any, Strachotín,
Dolní Vě stonice a vesnic Perná, Klentnice, Bavory,
Pavlov, Popice, Bulhary, Horní Vě stonice a Sedlec. Na
panství ž ilo tehdy necelých š estnáct tisíc osob. Popice
se staly souč ástí mikulovského panství hned po r. 1700,
kdy panství Velké Ně mč ice koupili Ditrichš tejnové.
Jako jedna z nejvě tš ích pozoruhodností panství se
uvádí vynikající kvalita vín z Popic a z Pavlova.

Zajímavost z trochu vě tš í dálky:
Luhač ovice jsou dnes nejvě tš í, nejznámě jš í a nejnavš tě vovaně jš í lázeň ské mě sto na Moravě . A co byste
zde naš li př ed 223 lety?
90 domů , 106 rodin a 660 obyvatel. Blízko Luhač ovic
se nachází pramen dlouho známé kyselky, která podle
nejnově jš ích rozborů obsahuje kromě bublinek také
ně co rozpuš tě ného ž eleza, velmi mnoho alkalické soli,
ně co vápencových př ímě sí. Má podle výsledků
rozborů trojnásobnou sílu proti obyč ejné minerálce
(Selterwasser). Má výborné úč inky př i stavech
hypochondrie, pů sobí př íznivě př i nervové slabosti a př i
kř eč ích, blíž e nespecifikovaných. Nejč astě ji se voda
použ ívá na napájení dobytka. Dobytek ji velmi ochotně
pije a výsledkem je, ž e se tu v okolí nikdy nevyskytuje
dobytč í mor. Vedle toho je tu také sirný pramen, ten se
využ ívá méně .
Vladimír Hradil

... pokrač ování ze strany 16

V jedné polovině budovy vznikne vě tš í sál, kuchyň a klubovna.
V druhé polovině bude menš í bytová jednotka a toalety. Budova bude
uzpů sobena tak, aby bylo mož né využ ívat toalety pro veř ejnost bě hem
probíhajících bohosluž eb v kostele, př i pohř bech, koncertech apod.
V letoš ním roce se povedlo provést napojení fary na kanalizaci, byly
odstraně ny staré podlahy, provedena izolace zdiva podř ezáním,
instalovány nové vnitř ní odpady a polož en podkladní podlahový beton.
Tyto práce provádě li vě tš inou brigádnicky místní farníci. Vš em, kteř í se
do tě chto č inností zapojili, patř í velký dík. Na rekonstrukci jsme dostali
př íspě vek 100.000,-Kč od obce, za který také dě kujeme.
V př íš tím roce nás č eká ješ tě spousta práce, ně které č innosti bude nutné
nechat na odborných firmách. Př esto je naš í snahou provádě t vš e tak,
abychom minimalizovali náklady a povedlo se provést rekonstrukci bez
velkého zadluž ování. Jsme vdě č ní za vš echny, kteř í rekonstrukci fary
podporují ať už svojí úč astí nebo finanč ními dary. Kdykoliv je fara
otevř ena, je mož né nahlédnout, jak postupujeme. Po dokonč ení vš ech
oprav rádi v tě chto prostorách kohokoliv př ivítáme. Budeme se snaž it,
aby fara mohla do budoucna být místem setkávání př i kulturních
a společ enských př ílež itostech nebo jen k př íjemnému popovídání u kávy
č i sklenky vína.
Za popickou farnost Kamil Malík
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika ř íjen - prosinec 2016

60 let

65 let

Prchal Zdeně k
Sítková Bož ena
Málková Marie

Patková Marie
Več eř ová Marie

80 let Formanová Julie
Straková Maria

81 let

70 let

Ryš avý Karel
Kolesová Anna

72 let

83
Lejsková Marta
Otáhalová Marta
Hrdlič ková Miroslava
Lejsková Ludmila
Adamč íková Marie

let

86 let
73 let

Dostál Josef

74 let

Damborský Františ ek
Lejska Ondř ej
88
Bradávková Jana
Kudlič ka Josef

75 let

Otáhal Josef

77 let

Janoš íková Ludmila

78 let

Koneč ná Libuš e

let

K vánoč ním svátků m budou roznesena
blahopř ání "Sboru pro obč anské
zálež itosti"s blahopř áním od dě tí MŠ a
ZŠ , a to 24 dů chodců m nad 80 let.

Havlíková Anna

Zelinka Ladislav

Urbánková Ludmila

Straková Ludmila.

Úmrtí:
14.9. zemř el pan Josef Otáhal
ve vě ku 51 let
19.11. zemř ela Marcela Cupáková
ve vě ku 74 let

Sekaninová, listopad 2016
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TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:
Celkové umístě ní v podzimní č ásti sezóny 2016 – 2017:
7. místo se ziskem 17 bodů a aktivním skóre 28:22 s bilancí 5 vítě zství, 2 remíz a 6 proher.
PODZIMNI Č ÁST:
Prů bě h podzimu ovlivnilo zraně ní klíč ového hráč e muž stva Radka Fialy, který odehrál pouze 2 soutě ž ní utkání.
Zejména v utkáních se silně jš ími soupeř i byla jeho neúč ast na hř iš ti citelně znát. Témě ř celý podzim se potýkali se
zraně ními Martin Surka, Filip Lejska a Ivo Š karpa. Společ ně s neúč astí Radka zraně ní postihla témě ř celou obranu.
Naš e muž stvo mě lo dobrý vstup do soutě ž e, po 4 kolech jsme figurovali na 2. místě tabulky, ale zbyteč ná domácí
prohra s Nosislaví naš e muž stvo poně kud zarazila. V druhé polovině podzimu jsme podávali velmi nevyrovnané
výkony. Sluš ný zápas, i když s velkou dávkou š tě stí, jsme sehráli v derby se Strachotínem, exhibicí bylo stř etnutí
s Klobouky a Velkými Hostě rádkami. Na druhé straně jsme vyhoř eli v Boř eticích a ostudný výkon jsme podali
v Š itboř icích. V ně kterých utkáních nám chybě lo š tě stíč ko (Vrbice, Boleradice, Starovič ky), které jsme si asi
vybrali v utkání se Strachotínem.
Celkové 7. místo je ve vyrovnané tabulce odrazem
Př ehled zápasů :
toho, na co v souč asné muž stvo asi má. Na druhé straně
IVAŇ – POPICE 1:1
musíme konč it pozitivy a tím je jednoznač ně zač leně ní
mladých hráč ů Jana Straky mladš ího a Jana Bobala,
(branka: Daniel Topinka)
kteř í urč itě nezklamali a jsou př íslibem do budoucnosti.
POPICE – KOBYLÍ 4:1

(branky: Daniel Topinka 2x, Miroslav
Svoboda, Miroslav Singer)
POPICE – VRANOVICE 1:1
(branka: Miroslav Svoboda)
KLOBOUKY – POPICE 0:5
(branky: Daniel Topinka – 3x, Jiř í
Buriánek a Miroslav Singer)
POPICE – NOSISLAV 1:2
(branka: Jan Bobal)
STAROVIČ KY/PAVLOVICE B –
POPICE 1:0
POPICE – STRACHOTÍN 3:1
(branky: Jan Straka mladš í, Daniel
Topinka, Lukáš Galbavý)
BOŘ ETICE – POPICE 2:0
POPICE – BOLERADICE 1:2
(branka: Lukáš Galbavý)
VRBICE – POPICE 2:0
POPICE – VELKÉ HOSTĚ RÁDKY 8:1
(branky: Jan Straka mladš í 3x, Daniel
Topinka 2x, Jiř í Buriánek 2x a Radek
Rož novský)
Š ITBOŘ ICE – POPICE 7:1
(branka: Radek Rož novský)
POPICE – HORNÍ VĚ STONICE 3:1
(branky: Daniel Topinka 2x, Miroslav
Svoboda)

Nejlepš ím stř elcem muž stva byl Daniel Topinka, který
v podzimní č ásti soutě ž i dokázal vstř elit 11 branek
a prokazuje již tř etí sezónu, ž e je stř elcem k pohledání.
Bohuž el tak jako v jarní č ásti soutě ž i zů stal osamocen.

Do podzimních zápasů zasáhli tito hráč i:
Jan Straka starš í, Jaroslav Koneč ný, Ivo Š karpa, Filip
Lejska, Jan Straka mladš í, Milan Straka, Jan Bobal,
Josef Bureš , Miroslav Singer, Radek Fiala, Radek
Rož novský, Jiř í Buriánek, Daniel Topinka, Lukáš
Galbavý, Jakub Hanák, Vladimír Galbavý, Martin
Surka, Miroslav Svoboda, Roman Sovka.

Stř elci branek:

Daniel Topinka – 11 branek
Jan Straka mladš í – 4 branky
Jiř í Buriánek – 3 branky
Miroslav Svoboda – 3 branky
Radek Rož novský – 2 branky
Miroslav Singer – 2 branky
Lukáš Galbavý – 2 branky
Jan Bobal – 1 branka
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Závě reč né hodnocení
sportovní sezony 2016
Hubertovským skákáním 29.10. na jízdárně v Popicích jsme uzavř eli
sportovní sezonu v tomto roce.
Hned na zač átku tohoto bilancování musíme ř íci, ž e nebyla tak úspě š ná jako
loň ská. Př íč ina spoč ívá v tom, ž e dvě zkuš ené jezdkyně musely více svého
č asu vě novat svým rodinám, a proto méně č asu zbývalo na sport, což se
odrazilo i na výkonnosti koní. Ze zdravotních dů vodů byla vyř azena úspě š ná
klisna Sochi a pokles výkonnosti Senlly znamenal oslabení soutě ž ního týmu.
Př es vš echny tyto problémy jsme na veř ejných závodech, kde hlavní tíha
lež ela na Pavlu Koláč kovi s Classicem, obstáli se ctí a s mnoha úspě chy.
Celkem naš i zástupci startovali na 23 veř ejných jezdeckých závodech.
Absolvovali 77 startů , př i nich 28krát stáli na dekorovaných místech, z toho
zaznamenali úctyhodných 16 vítě zství.
K tě m nejcenně jš ím patř í vítě zství Pavla Koláč ka v Poháru moravsko slovenského př átelství v Holeš ově , vítě zství v Ceně mě sta Kromě ř íž , dále
v Olomouci, Brně , Skaš ticích a dalš ích závodech, korunované domácí výhrou
v Ceně Palavy. V první polovině sezony se dař ilo i Monice Forman se
Schimim. Zvítě zili v Janově , Brně , Skaš ticích a získali dalš í cenná umístně ní
na menš ích závodech. Nejméně se dař ilo Iloně Š kodíkové se Senlly.
Na hobby závodech se dobř e prezentovaly Jitka Hrabcová a Silvie Dudová.
Rekreač nímu jež dě ní se v prů bě hu roku vě novali dalš í č lenové TJ, kteř í rovně ž
s láskou vě nují spoustu svého č asu tomuto koníč ku.
Na závě r chci jménem TJ Palava podě kovat vš em za podporu naš í č innosti
a Vám spoluobč anů m popř át mnoho zdraví, š tě stí a pohody v nastávajícím
roce.
Za a TJ Pavel Koláč ek

HLEDÁME ZÁJEMCE O TENIS V HALE
Hrajeme v úterý od 15 do 16 hod.
Halu jsem už zaplatil na mě síc dopř edu, od tenistů
vybírám na místě 100 až 150,- (podle poč tu tenistů )
V autě mám nejméně 2 místa volná.
Uvítáme 1- 3 tenisty. Mů ž ou být dě ti i dospě lí.
Obvyklý program:
Rozcvič ka a rozehrání vč . servisů asi 15' pak se
hraje buď č tyř hra, nebo amerika 1 proti 2. Náplň
hodiny se dá po dohodě př izpů sobit.
Jezdíme vozem Citroen Berlingo do haly Velké
Ně mč ice.
Odjezdy 14:10 z Popic (od š koly), 14:40 z Pouzdř an
(Kolby)
Návrat je př ed 16:45 v Pouzdř anech.
Krásná hala. Hraje se na antuce. Š atny ž enské
i muž ské ve zdě né budově , oboje vč etně sprch. Hala
i př ísluš enství je perfektní.

Jaroslav Kocman
Popice 330
tel.: 602 764 482
email:jarek.kocman@seznam.cz

Narozeninové stř ílení
V nedě li 16.10. probě hl na popické stř elnici 5.roč ník
Narozeninového stř ílení (veř ejný stř elecký závod).
Vítě zové si odnesli poháry i finanč ní ceny, nechybě lo
tradič ní bohaté obč erstvení.

Poslední stř ílení v roce 2016 - 5. roč ník
Chtě li bychom vás pozvat na stř elecký závod.
Zastř ílíme si 2 x 25 terč ů UT + finále a vlož ený závod
2 x 25 terč ů na Loveckém Skeetu (mož nost dokoupení
1 opravné polož ky).
Akce se uskuteč ní ve stř edu 28. 12. 2016 od 08.00
hodin na Popické stř elnici. Trénovat mů ž ete také v
úterý 27.12.2016 od 13.00 hodin.
Př ipravené pro Vás máme poháry a finanč ní ceny.
Opě t bude př ichystáno obč erstvení.

Lovecké a sportovní stř elbě ZDAR !
www.strelnicepopice.cz
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Jistě mi dáte za pravdu, ž e š achová hra je disciplínou
velmi starou a vzneš enu, nikoli vš ak jednoduchou.
První, co č lově ka na této hř e zaujme, jsou hrací
rekvizity. Obzvláš tě dě ti milují záhadné figury, nejvíce
ty staré, poctivé, vyř ezávané ze dř eva. Magická
š achovnice má také svoje kouzlo.
A tak i já, jako dítě hravé, zajímala jsem se o tuto hru.
Doma jsme ale š achy nemě li. To u dě dy, který bydlel na
Botanické (v Brně ), kousek od nás, u dě dy š achy byly.
Byly schované v úlož ném prostoru starého divanu,
v papírové krabici. Jediné, co naznač ovalo jejich
př ítomnost, byl š achový stolek. Prostě kousek nábytku,
stoleč ek, který mě l místo horní desky š achovnici. Nad
stolkem se tyč ila mohutná starodávná lampa
s náš lapným vypínač em. Teď bych dala nevím co za to,
kdybych ho mě la, jenž e tenkrát se to tak nebralo, prostě
starý krám na vyhození, kdoví kde skonč il, ale dnes by
to byl moc pě kný "retro" kousek.
Jako malou mě ten stolek straš ně př itahoval a loudila
jsem po dě dovi, aby mi figurky pů jč il, abych si s nimi
mohla po š achovnici poskakovat. Jenž e dě da byl starý
puntič kář , háklivý na kaž dou drobnost, a jakmile mu do
jeho království absolutního geometrického poř ádku
vstoupilo dítě , znervózně l (po kom pak asi mám svů j až
úchylný poř ádek na pracovním stole, kdy bě da
kolegů m, co si ze stolu ně co pů jč í a nevrátí to na
pů vodní místo).
Nikdy nezapomenu, a vidím to jako dnes, vž dy když
jsme s rodič i př iš li k dě dovi na návš tě vu (1x za mě síc
zdvoř ilostní návš tě va, plná debat o politice), podal mi
po chvilce tatranku a poslal mě s ní do protilehlého
parku (Tyrš áku), do kterého bylo z oken vidě t, abych
mu prý doma nenadrobila. Tím pro mě celá návš tě va
u dě dy skonč ila. Pak už jsem jen poč kala venku na
rodič e, až doplkají a budou se zase parkem vracet
domů . Tak to bylo moje první seznámení s š achy.
Č as bě ž el, starý stolek i s figurkami se z pamě ti
vytratil. A př iš la puberta, č as her a malin nezralých
a kdoví č eho ješ tě , v mém př ípadě hlavně č as
př edvádě ní se na koupališ ti, na Kraví hoř e. V mezič ase,
mezi př edvádě ním se u bazénu a zakázanými př emety
a skoky do vody, jsem si vš imla skupinky kluků , kteř í
pod betonovou terasou hráli "pinec" a š achy. Mě si ale
vů bec nevš ímali, což mě samozř ejmě š tvalo, byli
zabraní do hry. A jelikož jsem byla dě vč e akč ní
a alespoň ten "pinec" už jsem umě la, př ipletla jsem se
ke kluků m a zač ala hrát s nimi.

Jen ty š achy byly pro
mě záhadou a tak jsem
po ně kolikáté odpozorované partii pož ádala kluky, aby
mě hru nauč ili. Stalo se. Nauč ila jsem se správné
táhnout figurkami, ale také pomalu promýš let pár
útoč ných tahů dopř edu. Pokud mi soupeř nezkř íž il
plány a moji taktiku neodhalil, byla jsem brzy schopna
i své uč itele porazit. To mi samozř ejmě dodalo
sebevě domí a mé pubertální př edvádě ní nabralo na síle.
Sklaplo mi až pozdě ji, až jsem se setkala s daleko
zdatně jš ími spoluhráč i, pro které bylo mé strategické
blouzně ní jen vtipným zpestř ením rychlého debaklu.
Dě da bydlel sám, byl rozvedený a svů j „ single“ ž ivot
si umě l už ívat (to jsem oč ividně také podě dila). Odě n
jako š vihák lázeň ský balil v parku vš echny babky, co se
jen tak producírovaly a natř ásal se u toho jako krocan.
Vysedával s nimi na lavič kách, jednou s tou, jindy
s tamtou a pak zase s jinou, ale to bylo tak vš e, domů si
nikdy ž ádnou nepustil, asi aby mu tam nenadrobila.
Sám se pak intenzivně vě noval kř íž ovkám a poslechu
rozhlasové stanice Hlas Ameriky, ale také urovnávání
svých, již dokonale geometricky urovnaných vě cí.
A když nebyla na obzoru ž ádná nová obě ť pozdně
zapálených lýtek, vě noval se váš ni ze vš ech
nejváš nivě jš í, houbař ení. Chodil prostě na hř íbky do
Komína.
To, ž e byli prarodič e rozvedeni, bylo pro mě velkou
výhodou, když totiž př ijely kolotoč e nebo bylo potř eba
korunek na ně jaké jiné zábavné vě ci, mohla jsem jít
vyloudit stovku jak k dě dovi, tak k babič ce, která
bydlela sice také nedaleko, ale s dě dou se nestýkala,
a tak nehrozilo, ž e by to jeden druhému na mě
vyzvonil.
Jak tak píš u tyto ř ádky, stále více si uvě domuji, jak
moc jsem právě tomuto dě dovi, který byl o 50 let
a 1 týden starš í než já, podobná. Nikdy př ed tím mě to
nenapadlo, až teď . Dě da zemř el př esně v den mých
25. narozenin, př ed tím mi ale stač il š achy dát, nebo
jsem je snad z ně ho vymámila, už si to nepamatuji.
Jako kaž dá jiná správná máma jsem vš echny své dě ti
postupně uč ila hrát hry. Zač alo to klasickým „ Č lově č e
nezlob se“ (zlobily se), pokrač ovalo mými oblíbenými
oveč kami a vlky (hrálo se s bílými a č ernými knoflíky),
ale také pexesa, karty a kostky, dámu a š achy, po
papírech jsme č márali piš kvorky, lodě a válku. Pozdě ji,
až umě la dě cka č íst a psát, hrávali jsme velmi vtipnou
hru na posílání zarolovaných papírků s odpově dí na
otázky – Kdo? Jaký? Co dě lal? Kdy? Kde? S kým
a proč ?. Tuto hru hrajeme mimochodem obč as i dnes,
a tak se u ní nasmě jeme, ž e nás pak bř icha bolí.
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S tě mi starš ími už pak hry hrával př eváž ně jejich
tatínek, byl to takový ten správný hrací tať ka, mamka
byla spíš e uklízeč ka, kuchař ka a generál. Vš echny tyto
hry umí ti velcí dodnes a snad je uč í zase své dě ti.
S Františ kem to ale bylo jinak. Sice jsem ho š achy
i ostatní hry kdysi nauč ila, ale protož e je s ním dál už
nikdo nehrál, zapomně l je. O to vě tš í š ok jsem mě la,
když př iš el na konci letoš ního listopadu s tím, ž e se
př ihlásil ve š kole do š achového turnaje. Velmi si vě ř í,
ani ve snu by ho nenapadlo, ž e by to snad nedal. Není
divu, sebevě domí mu skuteč ně nechybí. Málokdo by
byl schopen takového kousku, který se mu kdysi
podař il, je to skuteč ně kuriozita. Jednou př inesl č tyř ku
z dě jepisu a duš oval se, ž e si ji hned opraví. Za pár dní
se skuteč ně ve š kole př ihlásil na opravu. A tipně te si, co
dostal za známku? Pě tku. Takž e č tverku si opravil
pě tkou. A vysvě tlení? Myslel si, ž e to prostě dá. Nedal.
Takž e když se teď př ihlásil do š achového turnaje, polil
mě studený pot. To zas bude ostuda.

V jednu hodinu po poledni turnaj skonč il. Tak jak se
př edpokládalo, Františ ek sice skonč il na posledním
místě (s jednou výhrou a pě ti poráž kami), ale snaha
a odvaha se také cení. A tak mu jako jeho máma
a trenérka gratuluji. Prostě to dal.
A co staré dě dovy š achové figurky? Kdo ví, kde je jim
konec. Když jsme se stě hovali do Popic, prodali jsme
starou chatu se zahradou v Popů vkách u Brna. Š achy
zů staly v papírové krabici pod postelí. Ale máme nové
a budeme hrát dál, je to krásná hra.
Tak mě napadá, pojď me v Popicích založ it krouž ek
klasických stolních her. Mohly by hrát dě ti i dospě lí,
mož ná by si rády zahrály i babič ky a dě deč kové. Tak
kdo se toho ujme? Nebo už takový ně jaký krouž ek
máme a k mému uchu se to ješ tě nedoneslo?
Lída (se souhlasem syna Františ ka)

Nedal si to vymluvit. Nezbývalo, než zač ít intenzivně
trénovat (v podstatě nauč it se vš e znova). Do turnaje
zbývalo jen pár dní. Ani mé varování př ed posledním
místem nezabralo, trénoval dál. A př iš el den turnaje.
Poslední rady od trenérky a jde se na to. Sedím v práci
a drž ím palce. Už v pů l desáté zvoní telefon, Františ ek
nadš eně : „ Mamko, teď jsem málem porazil holku, co
byla vloni druhá“ . Mé př ekvapení nebere konce, drž ím
palce ješ tě víc.

Geocaching
Nová doba př ináš í nové typy zábavy a her. Jednou z celosvě tově velmi rozš íř ených her je právě geocaching.
V č em hra spoč ívá? Na zajímavá nebo význač ná místa
jsou umístě ny schránky s takzvanými logbooky. To jsou
papírové prouž ky nebo kartič ky, na které se č lově k,
hledající tzv. keš , zapíš e. O umístě ní keš e se dozví
z inetrentu. Na stránkách Geocaching.com jsou nejen
souř adnice keš í, ale i dů vody, proč je na server keš
umístě na. Podle vš ech pravidle by se mě lo jednat
o zajímavé nebo ně jak významné místo, které by jinak
uniklo pozornosti. V popisu keš e bývá i velmi struč ný návod,
jak keš hledat a její GPS souř adnice.
Protož e geocachig je celosvě tový fenomén, má i velmi př ísná pravidla.
Keš e nesmě jí být umístě ny tak, aby docházelo k poš kozování okolí, sbě ratelé, kterým se ř íká geocacheř i nebo taky
č esky kač eř i, nesmě jí nic znič it nebo poš kodit a nemě li by hledat keš e v př ítomnosti ostatní veř ejnosti.
V naš í republice se geocaching provozuje už š estnáctý rok a vloni vznikl i č eský server kesky.cz. Keš e bývají jak
nenároč né (př ijdu, najdu, zapíš u), tak i slož itě jš í, vyž adující vyluš tě ní š ifry, s výmě nou drobných př edmě tů , nebo
ř etě zové. Zajímavý je i tzv. winecaching, do kterého jsou zapojena vě tš í vinař ství v okolí.
Pokud máte dě ti a chcete je př ivést k turistice a poznávání krajiny, je to jednoduchý a nenároč ný způ sob, jak
toho dosáhnout. Pomocí keš í dě ti č asto poznají místa, o kterých ani jejich rodič e nevě dí, č ím jsou zajímavá.
Mirka
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ZPRAVODAJ
CENTRA SPOLEČ NÝCH SLUŽ EB
Mikroregionu Hustopeč sko
Boleradice, Borkovany, Boř etice, Brumovice, Diváky, Horní
Bojanovice, Hustopeč e,
Kaš nice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř , Kř epice, Kurdě jov,
Morků vky, Ně mč ič ky,
Nikolč ice, Popice, Pouzdř any, Starovič ky, Starovice, Strachotín,
Š akvice, Š itboř ice,
Uherč ice, Velké Hostě rádky, Velké Ně mč ice, Velké Pavlovice,
Vrbice, Zaječ í

O projektu CSS
Cílem projektu je zjednoduš ení a vě tš í př ehlednost
výkonu veř ejné správy v území a posilování
administrativní kapacity malých obcí na bázi
meziobecní spolupráce. Iniciátorem projektu je Svaz
mě st a obcí (SMO Č R), který získal dotaci v rámci
dotač ního programu Zamě stnanost.
Č eho chce projekt dosáhnout?
• sníž ení poč tu poruš ení zákona př i výkonu
samostatné a př enesené pů sobnosti (kontrolu
provádí MV)
• sníž ení poč tu poruš ení zákona př i př ezkoumávání
hospodař ení ÚSC (kontrolu provádí MF)
• úspory č asu pro starosty malých obcí
• zrychlení vyř izování jednotlivých agend
• sníž ení výdajů obce na vlastní správu
CSS Mikroregionu Hustopeč sko zahájilo svou
č innost v č ervenci 2016. Mezi hlavní aktivity, které
zamě stnanci pro obce ř eš ili, patř í např íklad kontrola
správnosti obecně závazných vyhláš ek, narovnání
č astých chyb př i kontrolách MV Č R nebo projekty
meziobecní spolupráce.

UČ ITELSKÉ
HISTORKY
Š ikula
Stal jsem se uč itelem č eského jazyka a z povahy
své profese jsem byl nucen hodně se zabývat slovy (tedy jazykem, ale ten se skládá z vě t a ty zase
ze slov). Vž dy jsem si myslel, ž e slovo je jen
shluk písmen nebo hlásek – to jestli je napíš ete
nebo vyslovíte - ž e slovo není hmotné, ž e je jen
produktem vaš eho myš lení a ž e se slova ve
skuteč nosti nemů ž ete dotknout. Tedy když slovo
napíš ete na papír, dotknout se ho mů ž ete, ale
nedotýkáte se vlastně spíš e toho papíru, na který jste
psali, nebo toho inkoustu (nebo č ím jste psali)?
Tedy ono je to docela slož ité - ale slova samotného
se asi nedotknete. A př ece už asi dvacet let (od jedné
paní uč itelky, která to vyprávě la hned „ za tepla“ pro
pobavení kolegů m), vím o š ikulovi, který to dokázal!
A hned v první tř ídě ! Jestli ta jeho spoluž ač ka tehdy
paní uč itelce nekecala. Př iš la totiž o př estávce za
paní uč itelkou tř ídní a ž alovala jí: „ Pepík (to byl ten
š ikula) mně o př estávce, paní uč itelko, š áhnul př ímo
na moje sprosté slovo!“ Tak nevím – já o slovech
uč il jak dlouho – a prvň ák š ikula si sáhne na slovo
i bez uč ení. A ješ tě k tomu na sprosté slovo.
V.H.

Pro obč any
Projekt CSS si klade za cíl zajiš tě ní rovnoprávně jš ího př ístupu obč anů
k poskytovaným
veř ejným služ bám a zlepš ení informovanosti obč anů
o poskytovaných veř ejných služ bách. Z toho dů vodu
byla zř ízena kancelář CSS (na adrese Dukelské nám.
2/2, Hustopeč e, budova radnice, dveř e č . 310), která
bude př ístupná veř ejnosti vž dy v pondě lí od 11:00 do
16:00 hod., př ípadně po př edchozí telefonické
domluvě (viz kontakty). Obč ané zapojených obcí
mají mož nost s pracovníky CSS konzultovat aktuální
dotač ní mož nosti nebo problematiku týkající se
sociální a š kolské oblasti.
Tiráž : vydává CSS DSO Hustopeč sko, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeč e,
kontakt: manaž er RNDr. Leoš Vejpustek, manazer@hustopecsko.net, 725 935 553,
specialista Mgr. Radka Raflová,
specialista@hustopecsko.net, 720 052 682
Dostupné v elektronické podobě na www.hustopecsko.net
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Zač átek podzimu v domově pro seniory se nesl ve velmi aktivním duchu
a díky teplotně nadprů mě rnému zář í trávili vš ichni spoustu č asu venku, ať
už př i koncertech v zahradě Akátového domu č i jen tak povídáním
s př áteli pod akátem.
Podzim jsme zahájili rodinným dnem, kdy své rodič e a prarodič e
navš tívily jejich rodiny a vš ichni dohromady strávili př íjemné odpoledne.
U společ ného grilování, povídání a her pro dě ti i dospě lé č as velmi rychle
utekl. Slibujeme, ž e tento rodinný den rozhodně nebyl poslední, a tě š íme
se na dalš í milá setkání.
Hudebních vystoupení bylo opravdu hodně a vš echna byla úspě š ná, naš i
senioř i si vž dy rádi zazpívali společ ně s muzikanty. Již podruhé k nám
př ijela rodinná cimbálová muzika Pavla Kordíka z Kromě ř íž e. Pro
nejmladš ího č lena skupiny, jedenáctiletého Františ ka, to byla koncertní
premiéra a nutno ř íci, ž e velmi vydař ená.
Zač átkem ř íjna jsme opě t fotili výroč ní kalendář Akátového domu pro
rok 2017. Tento rok je kalendář na téma “ Cesta ž ivotem“ . Hlavní č ást
jsme fotili na kolotoč ích v Brně – Lesná. Senioř i si focení už ili a zaž ili
u ně j i spoustu legrace.
Výlet za krásami podzimu - Ž idlochovice. Z naš eho výletu za nádhernou
dýň ovou výzdobou do zahradnického centra v Ž idlochovicích se již stala
tradice. A tak ani letos jsme si tento výlet nenechali ujít a strávili př íjemné
odpoledne obklopeni nádhernou podzimní př írodou.
Chladně jš í ř íjnové poč así znamenalo, ž e ne vž dy se odpoledne dala
trávit venku, a tak jsme úspě š ně zahájili podzimní soutě ž ní sezónu.
Konalo se první kolo kř íž ovkář ské soutě ž e, kterého se úč astnili nejen
„ domácí“ , ale i senioř i z Rajhradu a okolí. Vítezství tentokrát vybojoval
pro Akátový dů m pan Š mihla. Pravidelně také soutě ž íme v bingu a také
rů zných vě domostních soutě ž ích.
Areál Akátového domu je otevř en i š iroké veř ejnosti. Veš kerá hudební
př edstavení, př ednáš ky i soutě ž e, které poř ádáme, jsou volně př ístupná.

DS Akátový dů m Rajhrad, Mě steč ko 52, 664 61 Rajhrad
tel.: 776 479 455 ; www.senbydleni.cz
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