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Podzim letoš ního roku byl psychicky velmi nároč ný. V mě síci listopadu a prosinci finiš ovaly
soubě ž ně 4 velmi nároč né projekty. Tlak na dokonč ení u projektů , které byly financovány
z evropské unie byl enormní. Do 4. prosince musely být vš echny projekty administrativně
dokonč eny. Př es vš echna úskalí (zejména kvalita prací zhotovitelů ) jsme termín s vypě tím vš ech sil
stihly. Musím konstatovat, ž e jsem si v pátek 4. prosince zhluboka vydechl.
Doufám, ž e jsme Vás obč any aspoň trochu potě š ili. Chtě l bych vyzvednout práci zastupitelstva
v letoš ním roce, neboť dokázali svým rozhodováním př ivést do naš í obce peně ž ní prostř edky
z Evropské unie.

V letoš ním roce bylo do naš í obce investováno 64 605 592,- Kč

.

Kdo ví, kdy se nám opě t podař í si sáhnout na takové množ ství finanč ních prostř edků ?
Př íš tí rok bude ve znamení vydechnutí
a projekč ních př íprav na roky 2017 a 2018.
Chtě li bychom dokonč it komunikaci
i s parkovacími místy na ulici Nová (kolem
bytovek). Uvidíme, jak nás č asově zdrž í
lhů ty na stavebním a dopravním odboru.
V hledáč ku máme opravy chodníků ve výš i
500 000,- Kč a poř ízení sekač ky. I v letoš ním
roce chceme nadále drž et vyrovnaný
rozpoč et. Prostř edky na splácení úvě ru za
rekonstrukci komunikací budou odebrány
z kapitoly základní a mateř ská š kola.
Od roku 2012 obecní pokladna poskytla na
rekonstrukce a opravy obou budov sumu ve
výš i 13 385 012,- Kč . Posledním poč inem,
který nám ješ tě
chybí, je zbudování
víceúč elového hř iš tě na š kolní zahradě . Po
nabytí právní úč innosti změ nou územního
plánu č . 2 chystáme jednání o odprodeji
pozemku na š kolní zahradě se Státním
pozemkovým úř adem.
Závě rem bych Vám chtě l popř át pohodič ku
a š tě stíč ko u vánoč ního stromeč ku a úspě š ný
rok 2016.
Marek Sekanina, starosta

PŘ EHLED USKUTEČ NĚ NÝCH PROJEKTŮ

V ROCE 2015:

Rekonstrukce stř echy
v základní š kole

701 765

Dotace 200 000,- Kč z
Jihomoravského kraje

Rekonstrukce plochy na
zahradě mateř ské š kole
(polož ení dlaž by)

144 669

hrazeno z vlastních zdrojů

Rekonstrukce osvě tlení
v mateř ské š kole

104 715

hrazeno z vlastních zdrojů

Rekonstrukce podlah
v mateř ské š kole

256 839

hrazeno z vlastních zdrojů

Sesuv svahu na pozemku
parcelní č íslo 2367/2
v k. ú. Popice

7 583 430

Dě tské hř iš tě v př írodním
stylu - Úprava zahrady
u budovy MŠ

820 233

Návrh biocentra Na
Uherč icku v k. ú. Popice výsadba stromů

2 595 425

Dotace 2 436 245,- Kč z fondů EU

Rekonstrukce komunikací
v návaznosti na realizaci
splaš kové kanalizace

8 115 989

hrazeno z vlastních zdrojů - úvě r
ve výš i 10 000 000,- Kč ). Stav
k 5.12.2015 - chybí závě reč ná
fakturace od zhotovitele

Výstavba kanalizace
v obci Popice

44 282 526
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Dotace 6 422 501,- Kč z fondů EU

Dotace 679 599,- Kč z fondů EU

2014 - 2015 (v obci Strachotín
investováno 56 801 524,- Kč - úvě r
ve výš i 22 000 000,-Kč ), zbytek
z dotací EU a JmK

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

KANALIZACE

V době , kdy píš i tyto ř ádky, nám stále probíhají opravy
vad a nedodě lků
na ně kterých ulicích naš í obce.
Rekonstrukce vozovek (podlož í i nový asfalt) jsou již
polož eny a slouž í naš im obč anů m od ř íjna, nicméně práce na
chodnících a dalš ích detailech se nám neúmě rně protahují.
A to hlavně zásluhou pracovníků od zhotovitele, kteř í
bohuž el neodvádě jí adekvátní práci.
Proto jste se setkali s tím, ž e ně které úseky (chodníky)
př edě lávají i tř ikrát. Ž eleznou rukou vládne Ing. Pokorný,
který plní pro obec č innost inž enýrského dozoru.
Profesionalita Ing. Pokorného mně ukázala, jak dů lež itým
faktorem je práce inž enýrského dozoru a v ž ádném př ípadě
se nemá na práci takových lidí š etř it. I když ješ tě stále není
ukonč eno dílo, mů ž eme s urč itostí tvrdit, ž e nám uš etř í
nemalé finanč ní prostř edky.
V souč asné době je ze stavebních prací vyfakturováno
8 115 989,- Kč z celkové č ástky 10 439 686,- Kč . Oproti
pů vodní smlouvě doš lo k rekonstrukci vozovek taktéž na
ulicích Krátká a K Myslivně (námě stíč ko) a na ulici Nová
(od rodinného domu č p. 220 až po rodinný dů m č p. 343).
Vě ř ím, ž e v koneč né fakturaci se dostaneme pod
10 000 000,- Kč .

Témě ř již tř i mě síce mohou využ ít obč ané mož nosti
př ipojení do kanalizač ní stoky. V souč asné době je př ipojeno
necelých 50% obč anů . Mnozí z Vás si nechávají př ipojení
na jarní mě síce v př íš tím roce. Chci jen upozornit, ž e
př ipojení bude vyž adováno od vš ech obč anů , kteř í vlastní
nemovitost (rodinné domy č i sklepy). Tato informace se týká
i tě ch obč anů , kteř í nejsou doposud př ipojení z I. etapy anebo
z výstavby kanalizač ního ř ádu z roku 1998 (týká se to
obč anů na ulicích Hlavní, Nádraž ní a Š iroká).

Trochu mě mrzí poč ínání ř idič ů na ulici Lipová, kde jsou
vyjež dě ny koleje na okrajích komunikací (nově polož ená
zemina). Za vrchol neúcty k okolí považ uji, když ně kdo
zaparkuje své vozidlo na zelené ploš e, i když v garáž i nebo
vjezdu k ní je volné místo na zaparkování. Na druhé straně
kvituji s nadš ením poč ínání obč anů , kteř í vylepš ili prostř edí
kolem rodinných domů (rekonstrukce vchodů , vjezdů atd.)
Př esto vě ř ím, ž e vě tš ina z Vás si bude považ ovat nového
povrchu vozovek, které se objevily témě ř v celé obci. Jen si
vzpomeň te, jak vypadal stav vozovek ješ tě v letních mě sících
tohoto roku.

Pochopitelně mů ž ete si vybrat i jinou cestu. První
mož nosti je vlastní domácí č istič ka. Druhou vyváž ení jímky
č i septiku. U druhé mož nosti chci pouze př ipomenout, ž e je
nutné mít doklady o způ sobilosti jímky a hlavně doklady
o vývozu a likvidaci odpadních vod (doklad z č istírny
odpadních vod). Doklady musíte mít na celou spotř ebu Vaš í
domácnosti, nejen na jeden vývoz za kalendář ní rok.
Př edpokládám, ž e ž ádný z majitelů nemá souhlas o tom, ž e
mů ž e své splaš ky volně posílat př epadem z jímky na jinou
plochu. V jarních mě sících budeme intenzivně kontrolovat
roury, které vedou do Popického potoka. Pokud zjistíme, ž e
z roury vytéká splaš kový odpad, uč iníme vš echny kroky, aby
z této roury už ž ádný takový odpad nevytekl, i za cenu toho,
ž e uvedená domácnost mů ž e mít č asem velký problém.
Ješ tě Vás chci upozornit na jednu zálež itost, ž e je nutné
o svém napojení informovat pově ř ené osoby svazky. Tyto
osoby zkontrolují Vaš e napojení do kanalizač ní stoky.
Následně bychom mě li podepsat smlouvy o odvádě ní
odpadních vod vč etně př ihláš ky k odbě ru a zaplatit př íspě vek
za zř ízení kanalizač ní př ípojky. Na základě uhrazení
př íspě vku Vám bude vydán územní souhlas a projektová
dokumentace k Vaš í př ípojce.
Marek Sekanina

V př íš tím č ísle zpravodaje Vás seznámím s finanč ními
náklady na jednotlivé ulice a zároveň s celkovými náklady na
celý projekt
Marek Sekanina.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Popice
naleznete na webových stránkách obce
v rubrice „ Dokumenty“
www.obecpopice.cz/obec/obec/dokumenty.htm
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Úprava zahrady u budovy Mateř ské š koly Popice
V druhé polovině listopadu byly dokonč eny práce na
vybudování nového dě tského hř iš tě v př írodním stylu na
zahradě mateř ské š koly. Projekt dostal název: Úpravy
zahrady u budovy Mateř ské š koly Popice. Náklady projektu
byly 820 233,- Kč (ž ádost, projekt, výbě rové ř ízení, TDI
a následná práce zhotovitele). Evropská unie nám př ispě la
č ástkou 679 599,- Kč . Zbylé finanč ní prostř edky ve výš i 140
634,- Kč poskytla obecní pokladna.
Na konstrukce jednotlivých herních prvků byly použ ity
akátové ků ly doplně né kovem s povrchovou úpravou. Ploš né
prvky byly zhotoveny z akátových planě k.

A na jaké herní prvky se mohou naš e dě ti na
hř iš ti v mateř ské š kole tě š it:
MULTIFUNKČ NÍ PROLÉZAČ KA - Prolézač ka se dvě ma
vě ž emi a skluzavkou – š estiúhelníková podesta (nezastř eš ená
vě ž ) a č tvercová zastř eš ená vě ž spojené lanovým mostem,
skluzavka, ž ebř ík, dě rová lezecká stě na, lezecká stě na
s chyty, š plhací lano, š ikmá síť , š ikmý výlez, kreslící tabule.
KOMBINOVANÁ HOUPAČ KA - Dvojitá ř etě zová houpač ka a skupinová houpač ka „ hnízdo“ .
PRUŽ INOVÉ HOUPADLO - Jednomístné pruž inové
houpadlo s motivem zvíř ete na ocelové pruž ině . V naš em
př ípadě máme koníka.
DOMEČ EK NA HRANÍ - Dř evě ný domeč ku na hraní, který
je umístě n na nové zpevně né ploš e vč etně ukotvení. Do
domeč ku bude doplně na dř evě ná stavebnice– hranoly a válce
rů zných velikostí, 50 ks.
POSEZENÍ - Sestava tvoř ená dř evě ným stolem a dvě ma
lavicemi (mohou být doplně ny opě rkou a područ kami).
ZASTŘ EŠ ENÁ PERGOLA - Umístě ní nad stávajícím
pískoviš tě m. Slouž í jako ochrana př ed sluncem v letním
období.
Konstrukč ně je tvoř ena dř evě nou konstrukcí
s pultovou stř echou.

PLAŇ KOVÝ PLOT - Umístě n kolem stávajícího bazénu.
Konstrukce z nosných akátových ků lů ve vzdálenosti
maximálně 2,0 m vyplně ná akátovými plaň kami.
HMATOVÝ CHODNÍK - Š íř ka chodníku 1,0 m, délka cca
4,5 m. Výplň chodníku tvoř í rů zné př írodniny – š iš ky, písek,
kač írek, mulč ovací ků ra, klacíky, mech.
SKRÝŠ E - V rohu zahrady je vytvoř ena 2x vrbová stavba
tvoř ící skrýš z víceletých vrbových prutů .
HMYZÍ HOTEL - Dř evě ný úkryt pro blanokř ídlý hmyz
(např . samotář ské vč ely č alounice, drobné vosič ky
"zlatě nky", dále rů zné druhy ploš tic, motýlů , brouků vč .
slunéč ek a zlatooč ek) - vš e pro č lově ka naprosto neš kodní
a neútoč ní ž ivoč ichové se zajímavými ž ivotními projevy.
BROUKOVIŠ TĚ - Do broukoviš tě jsou obvykle ukládány
zbytky stromů , dále zde budou umístě ny rů znorodé př írodní
materiály.
PTAČ Í KRMÍTKA A PÍTKA - V rámci zahrady byla
umístě na dvě dř evě né ptač í krmítka na dř evě né tyč i a 1x
ptač í pítko - keramická kruhová miska na keramickém
podstavci.
KVĚ TINOVÝ ZÁHON a ZAHRÁDKA - Zahrádka v již ní
č ásti zahrady je tvoř ena jedním obdélníkovým záhonem.
KOMPOSTER - V blízkosti záhonu je umístě n
jednokomorový komposter pro ukládání bio odpadu ze
zahrádky.
BYLINKOVÉ TRUHLÍKY - Truhlíky jsou zavě š eny na
plaň kovém plotě u bazénu.
HOUBY a CHODNÍČ EK
Marek Sekanina
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Sesuv svahu na pozemku za myslivnou
Zač átkem mě síce prosínce (o mě síc pozdě ji oproti pů vodnímu zámě ru) doš lo k př edání díla projektu: Sesuv svahu na
pozemku parcelní č íslo 2367/2 v katastrálním území Popice. Jednalo se o zpevně ní svahu nad myslivnou, který znač ně utrpě l
loň skými deš ti. Snahou bylo zpevnit nejen komunikaci nad svahem, ale následně i celý svah. Oproti pů vodnímu projektu doš lo
ke zpevně ní svahu nad hospodář ským stavením myslivny a byla prodlouž ena stoka na odvod deš ť ových vod do Popického
potoka. Tento projekt byl vyč íslen na č ástku 7 583 430,- Kč (ž ádost, projektová č innost, výbě rové ř ízení, TDI a následné
stavební práce). Evropská unie nám př ispě la č ástkou 6 422 501,- Kč . Rozdíl ve výš i 1 160 929,- byl dorovnán z obecní
pokladny.
Stavební práce ř eš ily stabilizaci strmého svahu na parcele
2367/2 v katastru obce Popice. Stabilizace svahu byla
zajiš tě na pomoci kotvení ž elezobetonové opě rné konstrukce
založ ené
na
vrtaných
ž elezobetonových
pilotách.
Ž elezobetonový trám je kotvený, v trvalém provedeni.
Základová spára je výš kově umístě na do nezámrzné hloubky.
Opě rná konstrukce byla zhotovena v tlouš ce 1200 mm
a výš ce 2300 mm. Stabilita konstrukce byla vybudována
systémem pramencových kotev a svislých pilot. Vš echny
č ásti opě rné zdi, které byly př esypány zeminou, byly
opatř eny ochranným nátě rem a nopovou folii. Konstrukce
byla zhotovena na vrstvě podkladního betonu. Rub
konstrukce byl odvodně n jak na povrchu, tak v úrovni
pů vodního prů bě hu terénu. Na opě rné konstrukci se provedlo
dosypáni svahu na projektovaný sklon a následně se
provedlo ohumusovaní. Cely svah byl zbaven náletových
dř evin a byl opatř en georohož í. Georohož byla osazena
v nejstrmě jš í č asti svahu pod navazující komunikaci, tak na
př esypané č asti území a i na př isypu pod ž elezobetonovou
opě rnou zdi. Georohož se zasypala humózní zeminou
a v jarních mě sících bude osazena travním semenem.

Návrh biocentra Na Uherč icku v k. ú. Popice
V druhé polovině listopadu byly dokonč eny práce na výsadbě dř evin v lokalitě Hochberk. Projekt dostal název: Návrh
biocentra Na Uherč icku v katastrálním území Popice. Tento projekt stál obecní pokladnu celkem 2 595 425,- Kč (ž ádost,
projekt, výbě rové ř ízení, TDI a následná výsadba dř evin zhotovitele). Evropská unie nám př ispě la č ástkou 2 436 245,- Kč . Na
této ploš e je v územním plánu navrž eno biocentrum. Bylo vysazeno celkem 1 287 dř evin. Z toho 821 kusů listnatých stromů ,
178 kusů ovocných stromů a 288 kusů keř ů . Trávník bude posázen na ploš e 4 450 m2 v jarních mě sících. Skladba a poč et
vysázených dř evin a keř ů :
Keř e: Dř ín brslen – 96 ks, Ptač í zob – 96 ks, kalina ř eš etlák – 96 ks. Listnaté stromy zastupuje: dub letní – 172 ks, dub zimní –
165 ks, jeř áb bř ek – 135 ks, habr obecný – 197 ks, javor babyka – 152 ks. Ovocné stromy (jedná se o staré druhy): hruš eň –
85 ks, jabloň – 55 ks, tř eš eň – 38 ks. Souč ástí projektu jsou i 4 lesnické oplocenky. Kaž dá oplocenka má dva vstupy –
2 dvoukř ídlé brány ze dř eva. Vzrostlé dř eviny mimo oplocenku jsou chráně ny jednotlivě . Vedení oplocenky bylo postaveno
tak, aby byla souč asně v ně kolika místech prů chozí pro zvě ř . Výsadba byla zakládána ze vzrostlých dř evin, vybraných druhů ,
aby byla zajiš tě na co nejdř íve vě ková, prostorová i druhová struktura blízká př írodě . Tyto dř eviny by mě ly být dostateč ně
konkurence schopné, nevyž adují tak vysokou péč i po založ ení a vyznač ují se vyš š ím procentem ujímavosti. Plocha bude mít
charakter porostu panonské dubohabř iny. Bude se jednat o ř ídký les s palouky, s podrostem keř ů a trávníků . Palouky vznikly
nově na souč asném trávním porostu a v dolní č ásti na země dě lských plochách. I když je na uvedené dílo záruč ní doba 2 roky,
je velmi dů lež itá následná péč e. Následné oš etř ení dř evin by mě lo být provedeno zkuš eným arboristou.
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Jak se popické „ zaráž ení hory“ vydař ilo ?
V kronice obce Popice od roku 1945 není zmínka o tom, ž e bychom obř ad „ zaráž ení hory“ konali. Letoš ní premiéru
př ipravovali naš i Muž áci velmi svě domitě . Vycházeli z tradic obce Kobylí, Velkých Bílovic a dalš ích.
Konalo se v nedě li 6.zář í 2015 odpoledne ve vinař ství rodiny Ž idkovy. Na prostranství př ed hlavní budovou byly postaveny
párty-stany, které alespoň č ásteč ně chránily př ítomné př ed nárazovým severo-západním vě trem. Stoly s nabídnutým
obč erstvením (koláč ky, chlebíč ky, vínem, slaným peč ivem) byly plně obsazeny.
Na úvod byli př ítomní seznámeni nejen s historií vinař ství na Již ní Moravě , ale i s pravidly starodávného zvyku. A ta se př i
naš í premiéř e dodrž ela :
Př ichází bubnující policajt (Josef Patka) a „ na vě domost dává“ , co purkmistr obce popické vyhlaš uje… ...
V dobových talárech s př ísluš nou pokrývkou hlavy kráč í purkmistr s písař em (Josef Urbánek, Ing.Kamil Malík). Purkmistr
úř ední č eš tinou upravenou do nář eč í naš eho kraje pronáš í varování př ed vstupem do vinic … . Písař pak č te pě t artikulí – co se
smí a nesmí, jaké tresty budou následovat, atd., atd.
Nastupují hotař i a ústy jednoho z nich (Libora Böhma) skládají př ísahu. Pak postaví „ hatinu“ (opentlená májka, zdobená kyticí
kvě tů a révovým vě ncem), kolem které se zatlouká 12 dř evě ných ků lů jako symbolu vinař ovy celoroč ní práce. Hotař i za
zpě vu ků ly obchází a poklepávají, postupně se př idávájí k poklepu i ostatní př ítomní vinař i. Závě reč ná modlitba krásný obř ad
konč í
To vš e pak bylo prokládáno cimbálovou muzikou Friš ka z Kyjova, vystoupením dě tí z Vavř ínku, tancem Spolku popických
ž en a zpě vem Muž áků z Popic.
Kdo ono nedě lní odpoledne do areálu Ž idkova vinař ství př iš el - ten nelitoval.
Anna Frýdková
.
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Stalo se již milou tradicí, ž e se s př icházejícím podzimem
scházíme v nedě li odpoledne na př átelské besedě , kterou
jsme nazvali POBESEDA.
Kulturních akcí v naš í obci máme
hodně a tak vymyslet, č ím bychom
diváky pobavili, je docela obtíž né.
Vycházeli jsme z toho, ž e tato beseda je o nás popických a tak
program nám př edvedly dě ti ze š kolky a š koly a č ást
popických spolků .
Zač ínali ti nejmenš í – dě ti ze tř ídy Motýlků . Ž áci š koly
vystoupili po tř ídách. Zatanč ila Chasa – krásnou ukázku
podoby lásky v rů zných vě kových kategoriích.
Ž eny zatancovaly tentokrát na melodie tř icátých let. Muž áci
zpívali své písnič ky a společ ně s ž enami a za doprovodu
harmoniky pana Podeš tě písnič ku Karla Haš lera „ Č eská
písnič ka“ .
K poslechu a také tanci zahrála cimbálová muzika Kasanica.
Na stolech bylo př ipraveno malé obč erstvení – koláč ky,
brambů rky, víno.
Bylo to zdař ilé odpoledne.
Blanka Š ť astná
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Okolo Popic
(Na melodii písně "Okolo Frýdku
cestič ka" text napsala Blanka
Š ť astná a zazpívaly dě ti druhého
roč níku ZŠ
Okolo Popic vinohrad,
okolo Popic vinohrad,
chodívám tam č astokrát,
chodívám tam č astokrát,
hrozně rád.
Když jdeme v zář í z procházky,
když jdeme v zář í z procházky,
vš ude dě la stř ílejí,
vš ude dě la stř ílejí,
na š pač ky.
Hrozny už vš ichni sbírají,
hrozny už vš ichni sbírají,
ve sklepech se burč áky,
ve sklepech se burč áky,
chutnají.
Podzim je tady př átelé,
podzim je tady př átelé,
úroda je sklizena,
úroda je sklizena,
hodujme!
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Popické ž eny a muž áci společ ně vystoupili
v Domově pro seniory ve Vranovicích
"Oč ividně jsme potě š ili"
V nedě li 20. zář í bylo krásné teplé odpoledne. Jako stvoř ené
pro práci na zahradě , pro vinař e na sbě r hroznů , pro
sportovce tř eba výlet na kole. Jsou ale lidič ky, kteř í již nic
z toho dě lat nemohou a jsou odkázáni na pomoc druhých.
A tak bylo pro nás potě š ením, navš tívit dů m pro seniory ve
Vranovicích. Je to tzv. „ Dů m se zvláš tní rež imem“ (DZR).
Pro nás je samozř ejmosti obléknout se, uč esat, dojít si na
toaletu… . Ale nikdo si neumí př edstavit ten pocit, když
o tuto samozř ejmost př ijde
Já v tomto zař ízení pracuji. Denně s jeho obyvateli sdílím
jejich starosti ale bohuž el i beznadě j.
Vě ř te mi, nebo ne, ale v tu nedě li se vš ichni blaž eně usmívali
a úsmě v na jejich tvář i je pro mě osobně velkou odmě nou.
Muž áků m díky za nádherný zpě v. Popickým ž enám za
taneč ní produkci. Díky Vám vš em, kteř í jste si udě lali č as
a zpř íjemnili odpoledne tě mto naš im babič kám a dě deč ků m.
A jistě mluvím za vš echny z DZR, když ř eknu, ž e se tě š íme
na dalš í návš tě vu popických.
Jana Č eč ilová
A ješ tě jednou popické ž eny a muž áci zavítali mezi seniory. Tentokrát zvládli oba dva domovy, jak ten ve Vranovicích, tak
v Hustopeč ích. Zazpívali a zatanč ili tentokrát na č ertovské téma v nedě li 6. prosince. Za doprovodu harmoniky navodili tu
správnou př edvánoč ní atmosféru smě sí známých koled.
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Dne 18. ř íjna 2015 probě hl na naš í stř elnici v Popicích stř elecký závod. Poč así nám př álo. Závod probě hl bez zraně ní a bez
komplikací. Hlavního závodu na AT se zúč astnilo 60 stř elců , z toho 4 ž eny. Do vlož eného závodu na LK se zapsalo 30 stř elců ,
z toho 1 ž ena.
Výherci si odnesli poháry a hodnotné ceny. Pohárem byl odmě ně n i nejstarš í stř elec závodu, který se narodil v roce 1941.
Výherců m gratulujeme a př ejeme mnoho úspě chů v dalš ích závodech. Podě kování patř í vš em zúč astně ným i ostatním
návš tě vníků m. Za podporu dě kujeme sponzorů m, personálu a rozhodč ím. Zkrátka vš em, kdo pomohli.

Lovu a stř elbě ZDAR!
Zdeně k Prchal

Zbabě lec
Nejvě tš í autoritou na svě tě není papež , i když se to ř íká. Je to
mimo veš kerou pochybnost paní uč itelka po ně kolika týdnech
vyuč ování ve tř ídě prvň áč ků . Argument ř íkala to paní uč itelka
je nezpochybnitelným potvrzením pravdivosti č ehokoliv, co
paní uč itelka ř ekne. Jednou, ně kdy v ř íjnu, jsem š el po chodbě ,
vš ude byl klid, protož e probíhalo vyuč ování, jen na
chlapeckých záchodech
jsem
pootevř enými
dveř mi
zahlédl ně jaký pohyb. Nahlédl jsem a vidím dva
prvň áky, jak jeden druhého př esvě dč uje o své pravdě , ale nebyla to př átelská diskuse – do té to mě lo daleko.
K tomu musím podotknout, ž e prvň áci v prvních týdnech mívají trochu zvláš tní rež im výuky a př estávek,
nerespektující obvyklé úseky č leně né š kolním zvonkem. Prvň áky jsem v jejich „ diskusi“ př eruš il a vedl jsem
je za nejvyš š í autoritou - jejich paní uč itelkou, právě vycházející ze tř ídy. Pomě rně vě rně oba vykreslili paní
uč itelce, k č emu ž e to na záchodě doš lo, samozř ejmě to zavinil ten druhý. Č ert mi byl dluž en, ž e jsem se snaž il
ješ tě podpoř it výchovné pů sobení paní uč itelky. Ř íkám tomu o pů l hlavy vě tš ímu a silně jš ímu z obou
provinilců : „ A př íš tě , až se budeš chtít s ně kým prát, př ijď se poprat se mnou.“ Kluč ina byl o č tyř icet nebo
padesát centimetrů menš í než já a váž il tak s bídou tř etinu mé váhy. On zvedá zrak, až mi pohlédne zpř íma do
oč í a povídá: „ Dyž já nevím, gde býváte.“ Zbabě le jsem se otoč il jako na obrtlíku a vydal se na ústup.
Poslední, co jsem stač il zahlédnout, byly jakési veselé ohníč ky v oč ích paní uč itelky a pohyb koutků jejích úst
smě rem vzhů ru. Radě ji jsem se ani neohlédl. A tak kdyby se vás ně jaký Př ibič ák, tak kolem tř icítky, vyptával
na mě , prosím vás, neř íkejte mu, „ gde bývám“ .
V.H.

UČ ITELSKÉ
HISTORKY
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„ Pojď te si vystř elit"

Č lánek z Bř eclavského deníku

Bílá vlajka ukonč ila bitvu.
Sklep vojáci př ed napoleonským
vojskem ubránili
Bílé stany zabírají vě tš inu plochy př ed vinař stvím
v Popicích. Mezi nimi procházejí muž i v uniformách se
zbraní v ruce. Kolem se motá kuchař s vař eč kou. Pospíchá ke
kotlíku, kde probublává voň avý guláš . Pak se ozve ohluš ující
rána. Ž ádný plaš ič š pač ků , i když obrovské hejno se opravdu
zvedá k obloze spolu s hustým dýmem z dě la. Do mírného
kopeč ku stoupá francouzské vojsko, stř ílí ze zbraní proti
svému rakouskému nepř íteli. Je sluneč ná sobota a v Popicích
zač íná dobývání sklepa napoleonským vojskem.
Malé dě ti se schovávají za své rodič e, u ně kterých už jsou
vidě t i slzy. „ Já se hrozně bojím. Já se opravdu bojím," ř íká
chlapec v modré bundě a tahá rodič e co nejdál od
improvizovaného bitevního stř etu.
„ Snaž íme se tady př edstavit francouzskou a rakouskou
armádu. Nechybí ani jeden zástupce z Ruska. Je to taková
menš í ochutnávka chystané bitvy, která bude k vidě ní za dva
mě síce př i př ílež itosti dvoustého výroč í bitvy u Slavkova,"
ř íká č len klubu vojenské historie René Ragas.

Ozývají se dalš í a dalš í salvy. Obě bitevní strany mají nervy
napnuté k prasknutí. Rakuš ané stojí př ed dveř mi vinař ství
a neochvě jně je brání. Když už se zdá, ž e vš e dopadne
š patně , vybě hne jeden z nich vpř ed a mává bílou vlajkou
uvázanou kolem bodáku na zbrani.
Francouzi se tvář í nejdř íve př ekvapeně , ale mír nakonec rádi
př ijímají. Na rozdíl od dě lostř elce. Má chuť bojovat dál, a tak
protne vzduch novou ohluš ující ránou. Francouzi jej vš ak
jedním výstř elem posílají k zemi.
Bitva je u konce. Sklep je zachráně ný a dě ti mohou v klidu
utř ít slzy. „ Bylo to moc pě kné. Váž ně se mi to líbilo.
Pamatuji si, ž e jako dítě jsem se byla podívat na velkou bitvu
ve Slavkově . Je fajn, ž e jsme se mohli u nás zblízka podívat
na uniformy i zbraně . Vž dycky Popicemi takové skupiny jen
projíž dí. Jednou jsme je potkali s vnukem na vlakovém
nádraž í," vypráví Anna Peková z Popic.
Nyní př icházejí na ř adu diváci, mohou ochutnat nejen
dobroty, které př ipravily markytánky, ale také je vojáci
seznamují
s jednotlivými č ástmi svých uniforem.
Mnozí mají zájem vyzkouš et si stř ílení ze zbraně . Dokonce
i ž eny. „ Pojď te si taky vystř elit," láká mě jeden z vojáků .
Radě ji ponechávám v ruce fotoaparát. Na zbraň si netroufám.
Tř eba př íš tě , pokud se tady vojsko opě t zastaví. „ Zatím
nevíme, jestli z toho bude tradice. Tato parta k nám jezdí do
vinař ství už ně kolik let. Byl to vlastně jejich nápad, ž e
př edvedou ně co ze svého umě ní. Jsme za to rádi," dodává
Marcela Huň ař ová.
Autor: DENÍK/Aneta Beránková
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UČ ITELSKÉ
HISTORKY

Hodina

Kaž dá normální dítě v urč itém vě ku zatouž í,
aby nemuselo chodit do š koly. Nejdř íve, když
je ješ tě hloupé, se na š kolu tě š í a chodí do ní
rádo. Jakmile zmoudř í, změ ní názor. Nejlépe
by bylo, kdyby tak ně jaký osvícený a mocný
prezident č i ně kdo takový š krtem pera š koly
zruš il na vě č né č asy. Když pochopí, ž e tak
osvícený ž ádný z dospě lých není, př eje si, aby
aspoň ta š kola, do které samo chodí, vybuchla, lehla
popelem nebo vš echny uč itele v ní aby sklátil mor.
Vě tš ině se ani toto nepomě rně skromně jš í př ání nevyplní.
Ješ tě pozdě ji už ž ák bývá vdě č ný za kaž dý den prázdnin,
dnes i ř editelského volna nebo alespoň hodinu, která ten
den odpadla.
Tř ídě , o které mluvím, se vyplnilo až poslední př ání –
odpadla hodina, ale ne tak docela. Ten, který se o toto
blaho nejvíce př ič inil, má dnes už blíž e k padesátce než
č tyř icítce.
Ř íkejme mu tř eba Lojza, protož e jeho pravé jméno zač íná
na L. Nebyl jsem př ímo úč asten výuky, poš tě stilo se to
kolegovi. Ten nám celý prů bě h této pamě tihodné události
hned po př íchodu z hodiny do sborovny vylíč il. Př iš el
tehdy do vyuč ovací hodiny do osmé č i deváté tř ídy
o ně jakých tř iceti ž ácích. A právě Lojza ten den nebyl
jaksi soustř edě ný, neustále si ně co kutil pod lavicí. Nikdy
nemíval ně jaké vě tš í výukové nebo kázeň ské problémy,
jeho chování bylo vž dy vstř ícné, otevř ené, byl ochotný,
zkrátka ž ádný zlobivec nebo ruš ivý element. Kolega ho
napomenul, ale za chvíli mě l chlapec zase ruce v lavici.
Když už se napomenutí uč itele ozvalo potř etí nebo
poč tvrté, chlapec se bránil, ž e nedě lá nic nepatř ič ného.
Na dů kaz vytáhl z lavice př edmě t, kterým se zaobíral
(byla to propiska jakéhosi tehdy málo obvyklého tvaru
a barvy), zvedl ho nad hlavu a ukazoval uč iteli. První jeho
vě ta na vysvě tlenou byla v poř ádku, rozhodně ale nemě l
vyslovit tě ch š est slov druhé vě ty. Lojza ř ekl: „ Já si
opravdu s nič ím nehraju. Já si tu jen mač kám péro.“ V tu
chvíli se ozval - co ozval – vybuchl huronský smích. Na
jeden ráz se smála skoro celá tř ída, ti s delš ím vedením se
př idávali, jak jim ř eč ené docházelo. Smál se i pan uč itel.
Kolega povídal, ž e v tom okamž iku hodina prakticky
skonč ila. I když nechal ž áky po zbytek hodiny radě ji cosi
psát do seš itu, co chvíli ně kdo od práce vzhlédl, podíval
se na ně kterého ze spoluž áků , který zrovna nekoukal do
seš itu, a znovu se zač ali smát a př idávali se dalš í a dalš í.
Až do konce vyuč ovací hodiny. Ta jako by odpadla
V.H..
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…

Martin, svatý Martin ho nese v dál, jen sníh
a vítr jej provází. Svatý Martin jel, v srdci radost
mě l, jeho tě lo jen pláš ť mě kce hř ál. …
Listopad, krásné období podzimu, které už č tyř i roky provází
obnovení tradice Martinské hody.
Tento opravdu vydař ený podzimní den, zač al jako tradič ně
zvaním popických obč anů , aby zpestř ili dny plné stereotypů
a pě knou chvíli ve společ enství lidí naladě ných pozitivní
a usmě vavou energií. Ke zvaní neodmyslitelně patř í veselá
kapela, což splň ovala dechovka Lácaranka a také zpě v naš ich
mládenců z chasy. Nesmíme zapomenout na naš e sklepnice,
které se ujaly této spíš e kluč ič í č innosti a ukázaly, ž e ž ena
dokáž e obstát u jakékoli č innosti.

NA SVATÉHO MARTINA,
PŘ IDEJ K HUSÁM I VÍNA.
VÍTÁME VÁS MILÝ HOSTI,
POBAVTE SE DO SYTOSTI!
MY, CO RÁDI HODUJEME,
VŠ EM SPONZORŮ M DĚ KUJEME!

Več erní zábava byla doprovázena tóny dechovky Zlať anka,
která dodala več eru pě knou atmosféru. Též jsme byli poctě ni
návš tě vou zkuš ených verbíř ů , kteř í zasvě tili svá moravská
srdce folkloru a verbování. Jako první se nám ukázal Toníč ek
Ž mola z Kně ž pole, který byl z naš eho hodování nadš ený,
a co se týč e jeho úspě chu, nejen nás jako diváky oslnil, ale
také je č tyř násobným vítě zem ankety diváků
na
Mezinárodním folklorním festivalu ve Stráž nici. Dalš í verbíř
Jakub Zezula z Podivína, č len souboru Bř eclavan, ve
Tvrdonicích si ve vrtě né vyvrtě l druhé místo a co se týč e
př edstavování jeho osoby, taková ta moravská klasika, víno,
ž eny, zpě v. A nakonec ten nejmladš í Tomáš Neugebauer
z Luž ic, který letos postoupil do soutě ž e o nejlepš ího
taneč níka slováckého verbuň ku ve Stráž nici. Mladý, úspě š ný
hoch dokazující, ž e ne vš ichni kluci ztrácí svů j č as jen
u poč ítač e. Myslím, ž e tento več er byl netradič ně , ale velice
př íjemně ož iven.
Jejich krásné zpě vy a vypracované
verbování dokazovalo, ž e folklor opravdu ž ije a lidé neztrácí
oně j zájem.
Tyhle hody nepostrádaly ani srandu, kterou zajistila chasa př i
př edvádě ní opravdu povedeného pů lnoč ního př ekvapení.
Atmosféra hodů splň ovala vš echny
neš e př edstavy.
Usmě vavé lidi, pobavení, trochu diskuze nad dobrým vínem,
spokojení př espolní a doufáme, ž e i spokojení místní.
Velké díky patř í naš im sponzorů m, kteř í nám umož ň ují, aby
tyto hody vzkvétaly a vů bec se uskuteč ň ovaly. Dě kování
patř í též naš im rodinám, které nás podporují a mají s námi
pevné nervy. A díky patř í paní Lidě Novotné, která nám
ochotně natáč ela a fotila Martinské hody.

DÍKY MOC VŠ EM, KTEŘ Í CTÍ TRADICE
A POSILUJÍ JEJICH OPRAVDOVÉ KOUZLO!
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Druhá polovina roku nezač ínala dobř e pro vinař e, ale i jiné
země dě lce. Tropické a suché poč así trvalo až do 19. srpna.
Vytrvalý déš ť v následujících dvou dnech zásadním
způ sobem ovlivnil dozrávání hroznů ve vinicích. V Popicích
naprš elo celkem 95-110 mm deš ť ové vody na č tvereč ní metr,
a to bě hem dvou dnů . Vyprahlá pole po tomto deš ti byla jako
znovuvzkř íš ená. Hrozny ve vinicích se v následujících
týdnech nalévaly a dozrávaly takř ka ze dne na den podle
odrů d. Déš ť př iš el v tu pravou chvíli a následné teplé poč así
dalo hroznů m ve vinicích to nejlepš í k tomu, aby se na
letoš ní vinobraní dlouho vzpomínalo.
Než samotné vinobraní zač alo, uspoř ádali Muž áci z Popic
malou vinař skou slavnost „ Zaráž ení hory“ . Ve vinič ních
tratích se objevily dlouhé dř evě né ků ly s kyticí polního kvítí,
které kolemjdoucím oznamovaly zákaz vstupu do vinohradů
s dozrávajícími hrozny. Vinař i k této slavnosti př ispě li
darováním vína, jehož prodejem byly uhrazeny náklady celé
akce. I př es nepř ízeň poč así - silný studený vítr - byla tato
nová vinař ská slavnost dobř e př ijata, a to nejen popickými
obč any.
Vlastní vinobraní zač alo sbě rem raných odrů d v polovině
zář í a pokrač ovalo plynule podle dozrávání. V druhé
polovině ř íjna dokonč ovaly vinobraní již jen nejvě tš í popické
vinař ské firmy. Kvalita sbíraných hroznů byla velice dobrá,
nebyly poš kozeny houbovými chorobami a př íznivé poč así
bránilo rozvoji hniloby hroznů . Cukernatost hroznů byla
nadprů mě rná, vě tš inou v hodnotách 21 – 25o NM. Jediným
problémem byl malý obsah kyselin. Je velký př edpoklad, ž e
vína roč níku 2015 budou jedna z nejkvalitně jš ích.
První seznámení s letoš ními víny je v naš í obci již tradič ně
na Svatoondř ejské ochutnávce mladých vín, spojené
s ž ehnáním mladých vín. Vinař i s př íznivci se seš li v sále
Kulturního domu v sobotu 28.11. v 16:00 hod. Př ivítání
a krátké zhodnocení př ednesl př edseda ZO Č ZS Josef Š kola
po úvodní písni Svatý Urbane, zazpívané Muž áky z Popic.
Následně vína pož ehnal P. Mgr. Jiř í Grmolec, popický
duchovní. Po př ípitku vš ech př ítomných pokrač ovala
ochutnávka př inesených vzorků , kterých se letos shromáž dilo
více než 135. Kromě popických vín bylo př ineseno ně kolik
vzorků vinař ů ze Starovic a Strachotína.
Vš ichni př ítomní mě li mož nost ochutnat výsledek
celoroč ního snaž ení vinař ů a myslím, ž e byli př íjemně
př ekvapeni kvalitou letoš ních vín. Dobrou pohodu doplnili
ně kolika písně mi popič tí Muž áci.
Josef Urbánek

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
leden - kvě ten 2016
16.1.2016

Myslivecký ples - MS Popice

24.1.2016

Dě tský karneval - Zš a Mš Popice

30.1.2016

Obecní country ples - Obec Popice

6.2.2016

Masopust - Spolek popických ž en

20.2.2016

Tour de sklep - Vinař i Popice
Mě síc č tenář ů - Obecní knihovna
Noc s Andersenem - Obecní knihovna

30.4.2016

Pálení č arodě jnic - Spolek popických
ž en

7.5.2016

Místní výstava vín - Vinař i Popice
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Již tradič ní setkání s popickými č erty probě hlo 4. prosince. Nechybě ly č ertovské zpě vy,
taneč ky a mikuláš ská nadílka, samozř ejmostí byly i č ertovské nápoje. Ale ně č ím bylo toto
setkání př eci jen výjimeč né. Př es nevelká oč ekávání, byla úč ast úž asná. Nenapadá mě jiné
př irovnání, než nezákonné – „ Více než malé množ ství“ (v tomto př ípadě myš leno diváků ).
Naš tě stí u č ertů se to tak nebere, č ím víc diváků , tím víc zábavy. Mohu potvrdit - př ímá úmě ra
opravdu funguje. A př esto, ž e se termín naš ich č ertovin shodoval s ř ádě ním známých
rakouských, opravdu vydař ených ď áblů v Ž idlochovicích, seš lo se tolik popických diváků , ž e
to i samotné rohaté zaskoč ilo. Vě ř te, nebo nevě ř te, bylo rozdáno př es 100 mikuláš ských
Vyobrazení č erta v Kodexu Gigas
balíč ků . A to je dobré vodítko, vloni jich byla sotva polovič ka. Je fakt, ž e př ed rokem extrémně
foukalo, což ně které rodič e zř ejmě od č ertovského več era odradilo a s dě tmi radě ji zů stali doma. Ale letos je letos a vloni bylo
vloni. Takž e za rok zase na shledanou ať si fouká, nebo v Ž idlochovicích straš í, naš e popické č erty hned tak ně co nevyplaš í.

Č ert
Č ert (č ort v jiných slovanských jazycích, staroč esky č rt) je démon pocházející z př edkř esť anské slovanské mytologie. Je to
vž dy zlá bytost. Po př íchodu kř esť anství byl u Slovanů jednak ztotož ň ován s ď áblem jako vládcem pekla a jednak to byla
mytologicko-pohádková polymorfní postava zastupující rů zné staré slovanské démony a bů ž ky v kř esť anském folklóru,
fungující jako ztě lesně ní zla a obyč ejně bydlící v pekle (tedy obvykle ne př ímo jako vládce pekla).

Př edobraz č erta
Podoba č erta zř ejmě vychází z mnoha rů zných bytostí, př edevš ím z antické mytologie. Vzhledem i povahou se nejvíce podobá
satyrů m a Panovi (Faunovi), bohu pastvin. Pokud je č ert andě lem, svrž eným z nebes, mů ž eme jeho pů vod odvozovat i od
Titánů , kteř í byli poraž eni ve válce s ř eckými bohy, a také od Héfaista, jehož Zeus svrhl z Olympu - Hefaistos byl rovně ž
nevzhledný a kulhal. Ve slovanské mytologii se objevovaly podobné bytosti, nazývané ď as nebo také bě s.

Č eský folklór
V č eském folklóru je č ert pohádková bytost ž ijící v pekle. Má rohy (spíš e nenápadné rů ž ky, skryté v kudrnatých vlasech, navíc
č asto pod kloboukem), ocas, kopyto a je „ př ič moudlá“ . Peklo opouš tí, aby získala duš e hř íš níků . Vě tš inou se je snaž í získat
formou úpisu. Nabídne č lově ku na urč itou dobu služ by nebo výhody, ale ten mu musí vlastní krví upsat svou duš i. Když
urč ená lhů ta vyprš í, č ert př ijde k č lově ku a odnese jeho duš i do pekla. Tam také odnáš í duš e zlých a hř íš ných lidí, kde budou
duš e na vě ky vě ků trýzně ny. V pekle jsou podle pohádkových tradic duš e váž eny. To jen pro jistotu, aby nedoš lo k ně jaké
chybě ; tu ovš em nelze spolehlivě vylouč it. Ř ada pohádek je na zámě ně zlé duš e za dobrou založ ena. A č istým duš ím se opustit
peklo, i př es odpor pekelných mocností, vž dy podař í. Dalš í oblíbená pohádková zápletka je, jak Honza (nebo tř eba krejč í)
č erta oš idí, č i spíš e napálí. Podle tě chto pohádek jsou č erti bytosti mdlého rozumu. Ale nikdy se nevyplatí podceň ovat je. Č ert
je schopen letu a okamž itého př emísť ování se z místa na místo. Kvalita č ertových kouzel je závislá na úrovni č erta —
např íklad v č eském pekle panuje urč itá hierarchie. Na nejniž š ím postu jsou plesniví č erti a pak to stoupá vzhů ru až
k Luciferovi.
S č erty se mů ž eme v Č echách setkat hlavně v pohádkách; dále v pově sti o Faustově domě v Praze; v lidové tradici sv.
Mikuláš e atd. Synonymem pro výraz č ert je slovo ď ábel, v č eském kulturním prostř edí jde vš ak o významově poně kud odliš ný
pojem, pod kterým si lidé č asto př edstaví jinou bytost. Není jisté, zdali je č eský č ert záporná bytost (na rozdíl od ď ábla). Zlé
lidi trestá, avš ak ty dobré odmě ň uje zlatem č i kouzelnými př edmě ty. V ně kterých pohádkách je č ert spíš komický a př ihlouplý
než dě sivý.
Lída (Zdroj Wikipedie)
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Návš tě va 1. tř ídy ZŠ Pouzdř any

Divadlo Sluneč nice mezi námi

Ve stř edu 16.zář í 2015 jela pí. uč itelka Irena Kondlerová
s tř ídou Motýlků na návš tě vu 1. tř ídy v ZŠ Pouzdř any. Dě ti
shlédly aktovky, uč ebnice a práci svých loň ských kamarádů
a aktivně se zapojovaly do her a č inností, které paní ř editelka
Mgr. Nadě ž da Š átková pro ně př ipravila.
Př ed odchodem se dě ti posilnily svač inou a vydaly se na
zpáteč ní cestu do Popic pě š ky. Poč así nám kazila mlha, ale
na druhé zastávce na konci obce Pouzdř any se ukázalo
sluníč ko a cesta byla hned veselá. Rodič e sice mě li strach,
zda to dě ti zvládnou, ale nadš ení a zvě davost je popoháně ly
k cíli.
Tě š íme se na jaro a výlet do Strachotína.

Dne 18. zář í 2015 dě ti ZŠ i MŠ v Popicích absolvovaly
produkci pě veckého i hereckého vystoupení mladé dvojice
herců z divadla Sluneč nice.
Př íjemně a nenásilně sestavený program oslovil dě ti i jejich
pedagogy. Podmanivé až pohádkově ladě né dialogy upoutaly
př edevš ím ty nejmenš í. A ty ostatní zaujaly písně
nejznámě jš ích filmových pohádek a filmů .
Zajímavé divadelní vystoupení vtipně zapojilo do celého
programu nejprve nejmenš í dě ti, ale postupně oslovovalo
a vtahovalo i dě ti starš í. Krásné a č isté hlasy herců , kteř í
bravurně př edvádě li známá pohádková dueta z filmové
pohádky Š íleně smutná princezna, Saxana, Princové jsou na
draka, Tř i veteráni č i jiných notoricky známých dě tských
filmů . Po chvíli prvotního ostychu se ke zpě vu př ipojili
i př ihlíž ející diváci.
Finále celého vystoupení bylo zakonč eno bujarou
diskotékou, která za chvíli vytáhla vě tš inu dě tí k tanci.
Koneč ný záž itek z koncertu s ž ivými herci byl nesmírný.
Veselí a radost byla vidě t z výrazu dě tí.

Miniolympiáda
Ve č tvrtek 17. zář í na zahradě MŠ probě hlo sportovní
odpoledne s názvem MINI-OLYMPIÁDA S PIKNIKEM.
Dě ti soutě ž ily v rů zných sportovních disciplínách
a nechybě la ani ochutnávka oblíbených dobrot od maminek
i samotných dě tí. Odmě na č ekala na vš echny zúč astně né.
Gratulujeme vš em sportovců m.

Hudební vystoupení 16. listopadu
Pondě lní dopoledne nám př íjemně zpestř ilo hudební
vystoupení skupiny „ Brass4Children“
s programem
nazvaným „ MĚ STEČ KO Ž ESŤ “ .
Č tyř i hudebníci hrající na trumpety, pozoun a trombón nám
zahráli známé lidové písnič ky i písnič ky z pohádek
a več erníč ků .
Docela obtíž né bylo poznat písnič ku z úvodních tónů , bez
zpě vu. Zajímavé byly ukázky hry na jednotlivé hudební
nástroje a také jsme mě li hádat, kolik by mě ř il pozoun
a trombón, kdyby se natáhl.
Byl to moc hezký a zajímavý program.
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Policie v naš í š kole

Dýň ování 2015

V úterý 22. zář í 2015 jsme mě li zajímavý program. K nám
do š koly př ijeli dva př ísluš níci policie. Př ipravili si pro nás
ukázku svého vybavení a seznámili nás se svou č inností.
Mohli jsme si vyzkouš et neprů stř elnou vestu, č epici, pouta,
foukali jsme do testru na zjiš tě ní stop alkoholu. Zopakovali
jsme si pravidla bezpeč nosti př i č innosti jako je chů ze po
silnici, jízda na kole, znalost dopravních znač ek. Dů lež itou
informací bylo také př ipomenutí správného chování
v př ípadě , kdy nám hrozí nebezpeč í od cizích osob. Na závě r
nám př edvedli zbraně , které také patř í k jejich vybavení.
Rozlouč ili se s námi spuš tě nou výstraž nou houkač kou. Pro
procvič ení znalostí nám př edali výukové materiály.

Skř ítci, straš idla, brouč ci, ale i př izdobené lampič ky z dýní
i cuket se opě t rozsvítily př ed základní š kolou v plné kráse.
Dýň ování probě hlo v tě locvič ně společ ně pro dě ti základní
i mateř ské š koly.
Dě kujeme rodič ů m, prarodič ů m i sourozenců m dě tí, kteř í si
udě lali č as a zdatně se oháně li s nož íky a lž ícemi skrz dýně .
Dě ti pak vesele dozdobily svá vydlabaná straš idla a společ ně
pak vš ichni ochutnali z bohatě prostř ených stolů sladké
i slané dobroty š ikovných kuchař ek.
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Š ipkovaná pro Motýlky
V úterý 20. 10. 2015 př ipravila tř ída Beruš ek pro Motýlky
hru „ Š ipkovaná“ . Dě ti se orientovaly podle š ipek a hledaly
dopisy, v nichž byly úkoly, které musely splnit. Hra probíhala
za studeného poč así v krásné podzimní př írodě . Velkou
odmě nou pro dě ti, byl nalezený sladký poklad s jež eč ky na
š kolním hř iš ti. Beruš ky, dě kujeme.

Š ipkovaná pro Beruš ky
Listopadová stř eda 4.11. se ukázala v pravém sychravém
podzimním poč así. Hned po svač ince se tř ída Beruš ek vydala
po stopách š ipek a plně ní úkolů , které nám na oplátku
př ipravila tř ída starš ích dě tí Motýlků . Př i plně ní úkolů jsme
sestavovali z př írodnin sluníč ko, házeli š iš kou na cíl, zpívali
písnič ku, provádě li skoky snož mo , kreslili kř ídou na asfalt
a hráli pohybovou hru. Ze vš ech úkolů byl pro dě ti
nejzajímavě jš í ten poslední – hledání pokladu. Dě ti bě haly
po hř iš ti za š kolou jako o závod a proš mejdily vš echna
zákoutí . Úspě ch se dostavil! Poklad byl nalezen. Př i otevř ení
pokladu nebrala dě tská radost a nadš ení konce. Kaž dý si
domů odnáš el č ást pokladu , který skrýval beruš ky z papíru
a ně co sladkého na zub. Také krásný prož itek ze společ né hry
s kamarády.
Motýlci, dě kujeme.

Tě š ím se na Vánoce, protož e jsem se svou rodinou a oslavujeme Vánoce. Jíme kapry a zdobíme stromeč ek, rozbalujeme
dáreč ky a je klídek a pohoda. Vě tš inou, když rozbalím dárky, tak si hned zkouš ím obleč ení. Mám ráda tu vánoč ní atmosféru,
jdu se vykoupat a vylezu z vany a cítím moř skou polévku z moř ských plodů s kaprem a bramborovým salátem. Vž dy než se
jdou rozbalit dáreč ky, tak jdeme př ed dů m, kde pozorujeme hvě zdy. Tať ka ř ekne, ž e jde na záchod, a vž dycky, jak se vrací, tak
zacinká zvonec a jdeme ke stromeč ku. Naš i pejsci nám vž dy s rozbalováním dárků pomohou.
Teresa Straka
Tě š ím se na zimu, protož e déle spíme. Kdyby napadlo
moc sně hu, tak se na ni tě š ím ješ tě víc. Protož e bych
mohl bobovat, koulovat se a stavě t sně huláky. V zimě
se tě š ím na Jež íš ka. Př ál bych si tablet, obleč ení, knihy,
pyž amo a ně jaké letadlo na ovládání. Silvestr také
slavíme a nejlepš í je, ž e mů ž u jít pozdě ji spát a pouš tě t
petardy. Je to druhá nejlepš í č ást roku. Naš e celá
rodina se také na zimu tě š í.
Filip Huň ař

Na Vánoce se tě š ím, protož e budeme zdobit vánoč ní stromeč ek,
peč eme cukroví, zdobíme perníč ky, aranž ujeme vánoč ní vě nce,
zdobíme př ed domem a hlavně se tě š ím na dárky. S maminkou
peč eme pracič ky, linecké, perníky, kokosky, pusinky, mě síč ky,
vanilkové rohlíč ky a babič č inu specialitu č oko-č tvereč ky.
O Vánocích jíme lehký př edkrm, rybí polévku, smaž eného kapra
s bramborovým salátem. Rozbalíme dárky a podíváme se na
ně jakou pohádku.
Vendula Málková
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Uspávání brouč ků
Je podzim. Nastává č as, kdy se př íroda pomalu zač íná př ipravovat na př íchod zimy. Stromy už zlátnou
a opadávají. Vítr si s nimi pohrává a laš kuje. Ješ tě sice trochu svítí sluníč ko, ale už moc nehř eje. Jež ek,
veverka i kř eč ek si snáš í zásoby na zimu do svých pelíš ků . Také brouč ci si musí hledat místeč ko, kde př espí
zimu. Proto jsme se s dě tmi rozhodli, ž e jim s tím pomů ž eme. Ve stř edu 11. listopadu 2015 jsme se seš li př ed mateř skou š kolou
se svě týlky, abychom je doprovodili k zimnímu spánku. Vyrazili jsme po cestě označ ené lampič kami plnit úkoly od beruš ky
Maruš ky – hledání zapomenutých brouč ků , př ekáž ková dráha a př ipomenutí svátku Martina koulovač kou, bohuž el pouze
papírovou.
Nakonec jsme zazpívali ukolébavku a popř áli brouč ků m krásné sny a š ť astné shledání zase na jař e.

Mů j malý brouč ku,
jdi klidně spát,
až př ijde jaro,
vrátíš se zas.
Natř epej peř iny, brouč ku,
a zavř i oč ič ka svý,
Až zima odejde jinam,
slunko tě pohladí
a probudí.
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Na Vánoce se docela tě š ím, protož e jsme vš ichni spolu. Mám také ráda, ž e vž dycky máme malý stromeč ek (kolem 1 m). Ten
den prvně ozdobíme stromeč ek a naskládáme betlém, potom vě tš inou uklízíme a več er se naveč eř íme. Máme vě tš inou filé
s bramborovým salátem. Až dojíme, tak jdeme do koupelny a potom vž dycky zacinká zvoneč ek a my sejdeme dolů . Pak
zač neme zpívat koledy a dě láme rodinné foto a pak př ijde rozbalování dárků . Dě láme to tak, ž e ně kdo z rodič ů si stoupne ke
stromeč ku a pak hledá nejmenš í dárek a ř ekne co je na ně m napsané. Potom si dárek prohlídneme, i když není náš a pak se
vezme vě tš í a nakonec nejvě tš í. O vánoč ních prázdninách ně kdy jezdívám k tetě .
Pepíč ku, tak co jste mě li pod stromeč kem? Jako vž dycky stojan.
Mami, stromeč ek hoř í! Pepíč ku, neř íká se hoř í, ale svítí. Pepíč ek za chvíli př ijde a ř íká: Mami, záclony už taky svítí.
Adéla Melkusová
Na Vánoce se tě š ím, protož e jsme vž dycky vš ichni spolu. Ráno vž dy ozdobíme stromeč ek, nachystáme s mamkou več eř i
a jdeme se ně č ím zabavit. Hlavně nesmíme do pokojíku, ikdyž jsou tam dveř e zavř ené, protož e pak by Jež íš ek nic nedonesl.
Mamka s tať kou zatím ně co dě lají v jídelně , ale potají. Več er se najíme. Po jídle si umyjeme ruce a tať ka na chvíli odejde do
pokojíku. Za chvíli z prostoru zazní cinkání zvoneč ku. Tatínek vyjde a jdeme vš ichni společ ně ke stromeč ku. Vš echno
najednou ztichne, jen stromeč ek svítí. Pod ním je spoustu dárků , ž e je nedokáž eme ani spoč ítat. Na dárcích jsou vž dy
jmenovky, abychom vě dě li, co pro koho je. Až rozbalíme dárky, necháme stromeč ek svítit a jdeme se vykoupat. Po koupeli
jdeme spát a moc rádi se díváme na svítící stromeč ek. Ráno pak jedeme k babič ce a tam to i s bratrancem, s tetou a se vš emi
č leny rodiny společ ně oslavujeme.
Pepíč ku, zapal vánoč ní stromeč ek. Za chvíli př ijde Pepíč ek a ptá se: A svíč ky taky?
Markéta Peková
Na Vánoce se tě š ím hodně . Dostanu urč itě hezké dárky, protož e jsem je dostala vž dycky nádherné. Na Vánoce si př eji telefon,
který se jmenuje apple iphone. Maminka totiž ř íkala, ž e ho v š esté tř ídě budu potř ebovat. Mož ná pojedeme na Vánoce
k babič ce do Dubna. Tě š ím se, až bude svítit vánoč ní stromeč ek. U vánoč ního stromeč ku budeme zpívat koledu Narodil se
Kristus pán. Vš ichni pů jdeme spolu do kostela. Budu pomáhat č íst jména na dárcích a pomáhat rozbalovat dárky mladš ím
sourozenců m Martínkovi a Markétce. Maminka bude péct i perníč ky a cukroví.
Kateř ina Ž idková
Na Vánoce se tě š ím, protož e rád rozbaluji dárky, které jsou pod vánoč ním stromkem. Zatím jsme ješ tě nemě li umě lý stromek.
Mně se více líbí ž ivý stromek než umě lý. Máme pod stromkem papírový betlémek a č ervený stojan, ve kterém stojí vánoč ní
stromek. Když rozbalím dárky, tak si s nimi hraji. Na š tě droveč erní več eř i máme bramborový salát s kaprem. Papíry, co v nich
byly dárky zabaleny, shrneme na jednu hromadu a hodíme do pytle. Stromeč ek necháváme tř eba až do 11. ledna. Potom ho
rozř ež eme na zahradě a hodíme do kotle. Zameteme jehlič í a hodíme do koš e.
Ondř ej Procházka

I ve š kolní druž ině si dě ti už ívaly krásy podzimu
8. zář í - Stavíme domeč ky pro skř ítky a zvíř átka
Stavby domeč ků u paty stromu patř í př i naš ich vycházkách k oblíbeným č innostem dě tí š kolní
druž iny. Jejich fantazie je opravdu bohatá.
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23. zář í - první letoš ní degustace hroznové š ť ávy ve vinař ství Gotberg.
Š ť áva z Muš kátu moravského dě tem chutnala, pak následovalo krmení oveč ek

30. zář í - Pouš tíme draky na louce pod Mohylou
Letos jsme si s dě tmi vyrobily draky sami, ve skupinkách tak vznikli 4 krásně
usmě vaví draci. Dva draky jsme použ ili na výzdobu vstupní haly ve š kole
společ ně s dalš ími pracemi dě tí a dva jsme plni oč ekávání, zda vzlétnou, vzali
s sebou na louku, kde jak jsme doufali, vzlétnou spolu s ostatními koupenými
profesionály.

7. ř íjna - Exkurze ve vinař ství Gotberg
Druhou letoš ní návš tě vu Gotbergu jsme mě li opravdu pestrou. Ochutnali jsme š ť ávu z odrů dy Pálava, vidě li jsme zpracování
hroznů a prohlédli jsme si i tankovou halu. Zpestř ením pro dě ti bylo jistě svezení na vysokozdviž ném vozíku. Nakonec nás
vš echny zváž ili na váze pro hrozny a odcházeli jsme i s vytiš tě nou váž enkou. Cestou zpě t do š koly jsme ješ tě dostali hrozny
Frankovky od pana Kudlič ky a myslím, ž e vš echny dě ti byly na týden př ejedené tohoto druhu ovoce.
Pásový dopravník
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14. ř íjna - Dýň ování a halloweenské
př enocování ve straš idelné druž ině
Halloween v Š D o trochu dř íve 14. 10. 2015
Dě ti š kolní druž iny si zpestř ily deš tivé dny podzimu
več erním
halloweenským
programem
a
společ ně
př enocovaly ve straš idelné druž ině . Aby se jim lépe spalo,
př ipravila pro ně paní vychovatelka lehce motivač ní
procházku vyklizenou leč starou a straš idelnou pů dou, kde
hledaly malá straš idýlka s úkoly. Vš echny dě ti byly nadš ené
až ke dveř ím pů dy. Ně kterým to vydrž elo, i když se zač aly
ozývat zvuky meluzíny a dvou starš ích koč ek zapů jč ených ze
š kolky. Př esto vš echny dě ti stateč ně hledaly. Po splně ní
vš ech úkolů se dě ti ulož ily ke spánku. Kdy vš e opravdu
utichlo a vš ude byl klid, ví jenom ti, kteř í se ve stř edu vraceli
domů kolem š koly z posledního vlaku. Ráno dě ti dostaly
č erstvé rohlíč ky a vybě hly do svých tř íd dospat ješ tě pár
minut. Rodič ů m dě tí dě kuji za shovívavost vzhledem k tomu,
ž e akce probě hla v týdnu.
Př enocování př edcházelo společ né dýň ování s dě tmi
z mateř ské š koly. Dě ti s rodič i pustily uzdu své fantazie
a vznikla tak originální díla započ atá samotnou př írodou.
Chuť ovek sladkých i slaných se seš lo také hojně a byly
vš echny moc dobré, dě kujeme.

20. ř íjna - Sbě r š ípků
Druž ina se rozhodla př ivydě lat si na své výlety a tento týden
zahájila sbě r š ípků . Byla vyhláš ena soutě ž o š ípkového krále
a š ípkovou královnu. Soutě ž ní disciplíny byly v syrovém
a suš eném š ípku. Aktivně dě ti sbíraly v rámci druž iny
a společ ně tak nasbíraly 45kg syrového š ípku. Suš ený š ípek
sbíraný doma doneslo jen pár dě tí, které se tak vyhouply na
př ední místa soutě ž e a byly oceně ny hrač kou a drobnou
sladkostí. Dě kuji vš em, kteř í jste s dě tmi š ípek sbírali
a suš ili.

Uspávání brouč ků 10. listopadu
Svojí úč astí jsme podpoř ily a zúč astnili se tak akce poř ádané
mateř skou š kolou „ Uspávání brouč ků “ . Brouč ci a beruš ky se
dě tem opravdu vydař ili, ž e nám bylo skoro líto je schovat na
zimu pod listí.

Vě trníkový den 21. listopadu
Takto se v pátek 20. listopadu zapojily dě ti š kolní druž iny
k Evropskému dni pro cystickou fibrózu. Vyrobily si spousty
barevných vě trníků , v týmech vymýš lely návrhy na
zaranž ování a následnou fotodokumentaci. Nejlepš í návrh
„ Velké srdce“ od č tvrť ač ky Natálka a prvň áč ka Zdeň ka byl
zrealizován.
Pokud budete chtít i vy podpoř it dě ti nemocné cystickou
fibrózou informace naleznete na www.cf.klub.cz
Z.M.
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Zapů jč ení obrazů kř íž ové cesty
Pro výstavu obrazů významného stř edoevropského malíř e oltář ních obrazů a fresek Josefa Sterna (1716– 1775), která se
konala ve dnech 5.č ervna - 30. zář í 2015 v Arcidiecézním muzeu Kromě ř íž , byly z naš eho kostela sv.Ondř eje zapů jč eny dvě
zastavení kř íž ové cesty - š esté (Veronika podává Jež íš i rouš ku) a č trnácté (ukládání mrtvého Pána Jež íš e do hrobu).
Z hustopeč ského dě kanství byl ješ tě na výstavu zapů jč en oltář ní obraz z kostela v Boleradicích. Obrazy nám byly po výstavě
vráceny 8.ř íjna 2015. Č trnáct zastavení kř íž ové cesty bylo do barokního interiéru naš eho kostela umístě no v roce 1776.
Josef Stern se narodil 7. bř ezna roku 1716 ve Š týrském Hradci (Graz) na území dneš ního Rakouska.
Pocházel ze č tyř dě tí. Jeho otec byl
ř ezbář em, ale zemř el, když byl Josef ješ tě
dítě . V mládí Stern proš el italským
š kolením.
Po návratu do stř ední Evropy jej zamě stnal
hrabě Leopold Ditrichstein a př esunul svou
dílnu do Brna, které se na dalš í desetiletí
stalo jeho domovem a kde také v roce 1775
zemř el. Kromě Brna, kde maloval pro
kostely sv. Jakuba, sv. Jana Kř titele,
kapucínský a františ kánský ř ád a dalš í,
pracoval pro olomouckého biskupa
v Kromě ř íž i, pro premonstráty na
Kláš terním Hradisku u Olomouce, dále
v Krnově ve Slezsku, Borotíně u Blanska,
v Dubu nad Moravou a dalš ích mě stech
a obcích.
AF
Snímek z výstavy Josefa Sterna
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Také je patronem lékař ů , lékárníků , nemocných, nemocnic,
chirurgů , zajatců , sedláků , zahradníků , truhlář ů , dlaž dič ů
a ješ tě dalš ích profesí. Je pomocníkem proti moru, nákazám,
choleř e, vzteklině , chorobám nohou a kolenou, ochraň uje
př ed neš tě stím.
... pokrač ování č lánku z minulého č ísla o poslední památce
na Hlavní ulici, kterou je kaple zasvě cená hned ně kolika
svatým a o dalš ích ...
Kaple je zasvě cená tř em následujícím svatým, zač ně me
s jedinou ž enou mezi naš imi svatými, tou je

Svatá Rozálie
(také známá pod jmény Rosina, Rosália, Roza) z Palerma, to
je jak známo na Sicilii, která je dnes souč ástí Itálie a je
nejvě tš ím z italských ostrovů .
Byla to poustevnice, narozená okolo roku 1100 naš eho
letopoč tu, zemř ela mezi roky 1160 a 1180 na Monte
Pellegrino (na Sicilii). Pocházela ze š lechtické rodiny hrabě te
Sinibalda, spř ízně ného s tehdejš ím královským rodem. Stala
se proto jednou z dvorních dam tehdejš í královny Markéty,
manž elky sicilského krále Viléma I.
Poznala, ž e ruch a intriky na královském dvoř e nejsou nic
pro ni, opustila proto královský dvů r i vlastní rodinu
a zamíř ila do kláš tera sv. Basilia na vyvýš enině Monte
Pellegrino, poblíž hlavního sicilského mě sta Palerma.
Její potř eba samoty vš ak byla vě tš í, opustila i kláš ter a naš la
si jeskyni na pozemcích svého otce v ní ž ila jako
poustevnice. V jeskyni také zemř ela a její tě lo bylo nalezeno
až roku 1624, byl u ně ho také kř íž s nápisem: „ Já Rosália
dcera Sinibalda ... př ebývala jsem v této jeskyni z lásky
k naš emu Jež íš i Kristu“ .
Úcta k Rozálii je vš ak prý starš í než nalezení jejích ostatků .
Kostel v Racalmuto (jihozápadní Sicílie) jí zasvě cený
pochází již z roku 1208. Její ostatky jsou ulož eny v dómu
v Palermu a po jejich př enesení sem ve mě stě skonč ila
epidemie moru.
Je proto považ ována za patronku
ochraň ující př ed morem. O rozš íř ení jejího kultu mají
zásluhu jezuité, její svátek se uctívá 15. č ervence.

Ž il př ibliž ně ve XIV. století,
ale ani mezi autory
zabývajícími se ž ivoty svatých nepanuje jednota. Narodil se
tedy ně kdy mezi lety 1293 a 1350, zemř el ně kdy od roku
1327 do ně kterého roku okolo 1380.
Ať již ž il kdykoliv, př eváž nou č ást ž ivota prož il ve století
XIV., tedy př ibliž ně v době Karla IV., mož ná i jeho otce Jana
Lucemburského nebo Karlova syna Václava IV. Údajně se
narodil právě v Montpellier v rodině bohatého obchodníka.
Procestoval velkou č ást Evropy a na svých cestách oš etř oval
nemocné, zvláš tě nemocné morem, jichž se mnohdy š títili
a obávali vlastní nejbliž š í př íbuzní.
U nás má mnoho soch a také ř ada kostelů je mu zasvě cena.
Č asto bývá ve společ nosti dalš ích svě tců – sv. Š ebestiána,
Kosmy a Damiána.
Bývá zobrazován jako poutník s holí a s moš nou. Př itom
nadzvedává svů j odě v, aby ukázal místo na vnitř ní straně
stehna, kde se právě mor nejč astě ji projevoval vznikem
č erných skvrn. Provází ho také pes s bochníkem chleba
v hubě . Není prý pravda, ž e pejsek nese v hubě svě tcovu
osobní erotickou výbavu. Jistý č as údajně pobýval v Ř ímě
(tam se zdrž el pomě rně dlouho – asi tř i nebo č tyř i roky) a na
cestách sám objevil dar zázrač ného uzdravování znamením
kř íž e. Když onemocně l kdesi
v lese u italské Piacenzy morem,
mě l ho zachránit údajně právě ten
psík, s nímž je zobrazován,
protož e nemocnému svě tci v hubě
př ináš el chléb.
Existuje také ně kolik historek
o tom, ž e byl na svých cestách
zatč en a trávil jistou dobu
v ž alář ích jako podezř elý za
š pionáž e, dokonce byl vě zně n
i
v rodném mě stě , protož e ho
tam po letech nikdo nepoznal.
Uctíván je př edevš ím v oblasti hranice mezi Francií
a Š paně lskem, tam prý na ochranu bývají na prů č elích budov
písmena VSR, což znamená Vive Saint Roche. Také je hodně
uctíván v Ně mecku, zejména v Porýní, tam je po ně m
dokonce pojmenována hora, na níž stojí jemu zasvě cená
kaple, ponič ená za napoleonských válek a obnovená v roce
1814 - zprávu o tom podal nikdo menš í než J. W. Goethe,
jeden z nejuctívaně jš ích ně meckých spisovatelů . Svě tcovy
ostatky prý v Montpellieru ukradli Benátč ané, př inesli je
domů a založ ili v Benátkách bratrstvo, které peč ovalo
o nemocné, kterým byla diagnostikována ně která z chorob
spadající pod patronaci svatého Rocha.

Dalš í z patronů kaple je

Svatý Rochus
je patronem Benátek, Montpellieru (mě sto ve Francii,
v oblasti Marseille a Avignonu).

Malovali ho známí umě lci – Rubens, Tintoretto. Jeho svátek
se slaví 16. srpna. Spolu s Rochem a Rozálií je patronem
kaplič ky.
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Spolu s Rochem a Rozálií je patronem kaplič ky

Svatý Š ebestián
je patronem vojáků , atletů , ž elezář ů , hrnč íř ů , kož eluhů ,
zahradníků a dalš ích profesí, ochránce studní a pomocník
proti nemocem dobytka, moru, choleř e a př ímluvce
umírajících.
Byl luč iš tník a př ísluš ník gardy císař e Diokleciána (tedy
souč asník Floriánů v). Narodil se v italském Miláně a zemř el
roku 288 nebo okolo roku 300 v Ř ímě . Protož e se obrátil ke
kř esť anství, byl př ipoután ke stromu a numidš tí (kraj
v severní Africe) luč iš tníci použ ili jeho tě lo (pochopitelně
ž ivé) jako terč pro své š ípy – proto bývá zobrazován
s množ stvím š ípů v tě le. Domnívali se, ž e je mrtev, odeš li
a jeho tě la se ujala vdova po jiném svě tci – Castulovi –
a vyléč ila ho. Uzdravený Š ebestián vyhledal císař e (ten ho
př edtím vydal luč iš tníků m a vš ichni mě li za to, ž e je
Š ebestián po smrti), postavil se mu tvář í v tvář a vytkl mu
jeho chování ke kř esť anů m.Císař ho tentokrát nechal ubít
k smrti a jeho tě lo bylo vhozeno do stoky. Pohř ben byl
v katakombách na Via Appia – tam jeho tě lo odnesla
kř esť anka – dnes v tě chto místech
stojí kostel sv. Š ebestiána – jeden
ze sedmi poutních ř ímských
kostelů .
Slovo sébastos latinsky znamená
vzneš ený, velebný, posvátný, tedy
totéž co augustus, což byl titul
už ívaný ř ímskými císař i (a po nich
i jejich stř edově kými a novově kými nástupci).
Roku 680 údajně nesli ostatky
sv. Š ebestiána Ř ímem – a ustala
epidemie tehdy ř ádícího moru.
Zař adil se proto mezi č trnáct
svatých pomocníků . Svátek př ipadá
na 20. ledna.

Svatý Gotthard (také psáno Godehard)

Jeho socha stojí na rozcestí silnic na Gotberg a do Staré hory,
ně kolik set metrů nad popickým hř bitovem. Na místě stojí od
roku 1851 (dle kroniky obce) a postavit ji nechal Bernhard
Schoenauer (stejně jako kř íž u mateř ské š koly). Podle tradice
pomáhá svatý Gotthard proti revmatismu, dně , dě tským
nemocem a př i tě ž kém porodu. Je patronem zedníků
a ochraň uje proti blesku. Zobrazován bývá s drakem
a s modelem kostela v pravé ruce. Ve své době patř il
Gotthard mezi vysoce respektované osobnosti př edevš ím
v církevním prostř edí. Narodil se v roce 960 a zemř el ve
vysokém vě ku (na tehdejš í dobu) v roce 1038.Narodil se
v Reichersdorfu (u Niederalteich v blízkosti dneš ního mě sta
Pasov – Passau, které dnes lež í na hranici mezi Ně meckem
a Rakouskem – z Pasova je to asi 20 – 30 kilometrů
severozápadně a svě tcovo rodiš tě lež í na levém – severním
bř ehu Dunaje).

Podle ně mecké Wikipedie o ž ivotě sv. Gottharda byl jeho
otec proboš tem opatství v Niederalteichu (uvádí se jako
benediktinské, ale podle jiných zmínek je mož né soudit, ž e
do benediktýnského ř ádu vč lenil již existující opatství až
samotný Gotthard ně kdy mezi lety 996 a 1012, když byl sám
v tomto kláš teř e opatem), ale jiný pramen uvádí, ž e otec byl
rolníkem na kláš terních pozemcích.
Tak č i onak v tomto kláš teř e Gotthard získal vzdě lání, stal se
mnichem a v (asi) 36 letech se stal opatem tohoto kláš tera.
Na vysvě tlenou uvádím, ž e v té době byly sň atky kně ž í dosti
bě ž né – Kosmas, náš kronikář , o jehož díle jste se uč ili ve
š kole, byl podle tradice ž enatý – a to ž il asi o sto let pozdě ji
než Gotthard.
Pozdě ji byl př edstaveným více kláš terů v Ně mecku
i Rakousku a pobýval také č asto ve francouzském kláš teř e
v Cluny – tehdejš ím centru š íř ení církevní reformy.
Z kláš terů , kde pů sobil - č asto byl opatem více kláš terů
najednou – uvádím Kremsmuenster v dneš ním Horním
Rakousku, Tagernsee v Bavorsku, Hersfeld (dneš ní Bad
Hersfeld ve spolkové zemi Hessensko) a v roce 1022 byl
jmenován biskupem v Hildesheimu – velké mě sto již ně od
Hamburku, blízko Hannoveru. Tehdy, v době vlády Jindř icha
II., to bylo jedno z politických a kulturních center ř íš e. Jako
biskup se zaslouž il o bohatý duchovní ž ivot své diecéze,
hodně cestoval po církevních synodech, ve svém biskupství
založ il na 30 nových kostelů a kláš terů a dobudoval
v Hildesheimu ně které dř íve započ até významné církevní
objekty. Stopy jeho pů sobení najdeme vš ak i v Č echách
(Bř evnovský kláš ter a dnes již v ruinách lež ící kláš ter
v Davli), ve východotyrolském Ossiachu, v italském Monte
Cassinu. Je patronem mě sta Gotha u Erfurtu.
Zemř el 5. kvě tna 1038 v kláš teř e sv. Mauricia, který sám
založ il, nedaleko Hildesheimu. Za svatého byl prohláš en
papež em Inocencem II. V roce 1131. Pohř ben je
v biskupském kostele v Hildesheimu a jsou zde také ulož eny
relikvie. Relikviář pochází z doby okolo r. 1140
a je tvarem dosti podobný
naš emu relikviář i sv. Maura (to
je po korunovač ních klenotech
u nás druhá nejcenně jš í
památka a byl prohláš en
národní kulturní památkou).
Velký vliv má sv. Gotthard
př eváž ně v ně mecky mluvících
zemích (ve Š výcarsku je
dokonce č ást Alp pojmenována
jako masiv sv. Gottharda, vede
pod ním 15 km dlouhý
ž eleznič ní tunel z poslední
č tvrtiny 19. století a asi o sto let
mladš í a o kousek delš í silnič ní
tunel).

Na závě r bych chtě l tě mto naš im nejstarš ím spoluobč anů m popř át klidný pobyt mezi námi a také mezi tě mi, kteř í
př ijdou po nás. Př eji jim i nám, abychom se na ně museli s naš imi tě ž kostmi obracet co nejméně a aby mezi námi
v Popicích vydrž eli bez újmy dalš í stovky let.
(Za pomoci knihy Slavomíra Ravika O svě tcích a patronech, vydané v roce 2006, zpracoval Vladimír Hradil)
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Honácká stezka
Dobytek, slouž ící př eváž ně jako jateč ný v č eských a okolních stř edoevropských zemích, byl dopravován z Uher po
ně kolika honáckých stezkách. Ve Velké uherské níž ině od stř edního Dunaje po Tisu se chovali koně , skot, vepř i i ovce, a to
hlavně na velkých š lechtických dvorech. Dobytek se pásl na rozsáhlých stepních loukách, byl skupován handlíř i, kteř í je
dodávali př ekupníků m. Tito stř edově cí finanč níci pak dobytek př iháně li na moravské a č eské trhy. Severním shromaž diš tě m
dobytka byla Trnava - a poté hlavní honáckou stezkou na Š aš tín, Brodské, Lanž hot, Podivín, Velké Bílovice, Hustopeč e,
Pohoř elice, Polnou u Jihlavy do Prahy. Stáda dobytka byla hnána co nejvíce mimo vesnice a mě sta po pastvinách a š irokých
polních cestách, a to tak, aby dobytek nestrádal. Cestou se napásl na lukách a napil v potocích, ř ekách, rybnících, kterých bylo
mnohem více než je v souč asnosti. Obchodníci s dobytkem si najímali na popoháně ní dobytka honáky, kteř í se stádem putovali
dlouhé týdny, a to ve dne i v noci.
Hlavní honácká stezka z Hustopeč í na Pohoř elice vedla po souč asné silnici na Mikulov. Po př echodu kopce a v následném
klesání se od této silnice odklonila doprava. Táhlým stoupáním smě ř ovala ke kř íž i v okraji vinice starovického vinař e Vrátila
a následně prudce klesala úvozovou cestou v popickém starém meruň kovém sadu, pokrač ovala údolím podél trati Unédy,
Svidrunk. Dále smě ř ovala k již nímu okraji obce Popice, poté se stoč ila k západu a podél obce procházela kolem kaple smě rem
k Pouzdř anů m. Dále pak př es Př ibice k Pohoř elicím. Honácká stezka byla využ ívaná do doby dostavby ž eleznice z Vídně do
Brna. Podle mýtních výkazů ješ tě v r. 1814 brodem př es ř eku Moravu v Lanž hotě proš lo 1955 kusů skotu, 8062 prasat
a 49 472 ovcí. Popická socha patrona honáků sv. Vendelína z r. 1873 tak pravdě podobně př ipomínala již upadající slávu jedné
z hlavních honáckých stezek v Č echách, jež vedla okolo Popic.
Př i popisu honácké stezky jsem použ il č lánky ze sborníku Již ní Morava z r. 1993 a 1994 od PhDr. Rostislava Vermouzka, mého
uč itele na ZDŠ Tě š any.
Josef Urbánek
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Dne 3. zář í 2015 jsme se rozlouč ili v Brně - Husovicích v chrámu Nejsvě tě jš ího Srdce Páně za obec Popice s panem
Jiř ím Pavelkou dlouholetým hudebníkem a č lenem Sboru pro obč anské zálež itosti, který zemř el po krátké nemoci
29. srpna ve vě ku 59 let.
Na toto rozlouč ení nelze zapomenout, bylo plné emocí doprovázené cimbálovou muzikou. Bylo patrné, jak Jirka svou
láskou k hudbě a svým humorem dokázal naladit a sblíž it lidi vš ech kategorií z celé republiky.
Proto i pro nás jeho odchodem skonč ila jedna velká etapa. Nikdo z nás by nespoč ítal a nezmě ř il č as, který vě noval pro
obč any Popic, ať už to byly svatební obř ady, vítání obč ánků -pro kaž dé dítě samostatný obř ad, setkávání př i ž ivotních
jubileích 40,45,50, zlaté svatby, obř ady př i odchodu do dů chodu, besedy s dů chodci i smuteč ní rozlouč ení s obč any.
Také hrával na svatbách, soukromých oslavách, vyuč oval dě ti na hudební nástroje.
Dě kujeme touto cestou za vš echno, co pro naš i obec vykonal.
A na závě r Vám vš em vzkazuje Jirka-ladič klavírů , cimbálu a pian - BUĎ TE VŹ DY DOBŘ E NALADĚ NI .

Sekaninová

Pě vecký sbor
Po dokonč ení opravy budovy, tehdy národního výboru, byl v roce 1975 založ en ž enský pě vecký sbor, který úč inkoval
př i obř adech Sboru pro obč anské zálež itosti. Prvním vedoucím byl sbormistr, skladatel a pedagog PhDr. Jaroslav
Dostalík z Brna, který č lenkám sboru vš típil opravdové základy pě vecké práce. Ve vedení sboru se vystř ídali paní
Eva Š írová, pan Jiř í Eliáš a také pan Jan Horák, bývalý popický obč an.
Poslední š tafetu př evzal pan Jiř í
Pavelka, který v roce 1981 uzavř el
manž elství s Terkou Mikulicovou.
Jirka Pavelka byl muzikant tě lem
i duš í a za jeho pů sobení ve sboru
jsme s ním zaž ili nezapomenutelné
chvíle. Jeho náhlým a neč ekaným
odchodem se uzavírá i etapa č innosti
pě veckého sboru.
Za dlouhou dobu č innosti v pě veckém
sboru pracovalo hodně popických ž en
a já jsem mě la to š tě stí, ž e jsem byla
u toho, protož e práce matrikář ky
velmi úzce souvisela s č inností Sboru
pro obč anské zálež itosti. Dě kuji Vám
vš em, bylo mi ctí s Vámi pracovat.
Jiř í Pavelka - zcela vpravo

Marta Pezlarová

Obecní knihovna
Ve č tvrtek 8. ř ájna probě hla v knihovně beseda se š koláky.
Druháci č etli kníž ku Makový muž íč ek a ř eš ili pohádkové
kvízy.
Č tvrť áci č etli Devatero pohádek, potom absolvovali nauč né
a pohádkové kvízy.
Páť áci č etli Rychlé š ípy a ř eš ili nauč né kvízy.
Vš echny dě ti potom dostaly rozchod po knihovně a mohly se
individuálně vě novat oblíbeným knihám.
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TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:
Po skonč ení jarní č ásti muž stvo opustili Jakub Krajč a
a David Jurák. Do muž stva ohlásil návrat po dvou letech
Milan Straka a staronovou posilou je Zdeně k Hudec ze
Š akvic. Na pů lroč ní hostování ze Sobě š ic k nám na zkouš ku
př iš li bratř i Koneč ní (Ondra a Ivan). Bohuž el jejich
úč inkování v naš em muž stvu bylo pouze malou epizodkou.
Mistrovskou č ást roč níku 2015 – 2016 zahájilo naš e muž stvo
na horké pů dě v Ivani. V prů bě hu zápasu jsme vedli 2:0,
nakonec vš ak utkání po naš ich chybách skonč ilo remízou.
Ve druhém kole jsme př ivítali v sousedním derby muž stvo
Strachotína. Zápas probě hl bez váž ně jš ích problémů a po
zásluze jsme slavili výhru 2:1.
Ve tř etím kole jsme se utkali s favoritem celé soutě ž e
muž stvem Nosislavi. V prvním poloč ase jsme s domácími
drž eli krok a po chybě domácího brankář e jsme se ujali
vedení. Ve druhém poloč ase se již projevila př evaha
domácího muž stva, které potvrdilo roli favorita a zaslouž eně
utkání otoč ilo.
Následovalo ubojované vítě zství nad celkem Kobylí,
př ekvapivé vítě zství na pů dě jednoho z favoritů soutě ž e
muž stva Vranovic.
První č tvrtina soutě ž e byla zakonč ena vysokým vítě zstvím
nad ambiciózním nováč kem z Horních Vě stonic, kdy
zejména ve druhé pů li naš e muž stvo podalo výborný výkon.
Následovala muž stva z dolní poloviny tabulky a Popič tí
potvrzovali roli favorita. Ve č tyř následujících utkáních
vstř elili 17 branek a pouze jednu obdrž eli. V této č ásti sezóny
jsme podávali velmi dobré výkony a naš i soupeř i na nás
vů bec nestač ili.

Př ehled výsledků :
Ivaň – Popice 2:2
(branky: Dan Tinc, Jiř í Buriánek)
Popice – Strachotín 2:1
(branky: Roman Sovka, Dan Tinc)
Nosislav – Popice 3:1
(branka: Daniel Topinka)
Popice – Kobylí 1:0
(branka: Daniel Topinka)
Vranovice – Popice 0:1
(branka: Daniel Topinka)
Popice – Horní Vě stonice 6:1
(branky: Jiř í Buriánek 2x, Dan Tinc 2x, Leoš
Vintrlík, Daniel Topinka)
Boleradice – Popice 0:4
(branky: Radek Rož novský 2, Dan Tinc, Daniel
Topinka)
Popice – Brumovice 4:0
(branky: Daniel Topinka 2x, Dan Tinc, Radek
Fiala)
Velké Hostě rádky – Popice 1:3
(branky: Dan Tinc, Jiř í Buriánek, Daniel Topinka)
Popice – Klobouky 6:0
(branky: Dan Tinc 3x, Leoš Vintrlík 2x, Miroslav
Singer)
Uherč ice – Popice 2:1
(branka: Dan Tinc)
Popice – Starovič ky 0:0

Neš ť astné utkání sehráli naš i fotbalisté v Uherč icích.
Neuznaná branka a př ísně nař ízená penalta v závě ru utkání
znamenala prohru naš ich fotbalistů .

Pouzdř any – Popice 1:8
(branky: Dan Tinc 3x, Leoš Vintrlík 2x, Roman
Sovka, Miroslav Singer a Daniel Topinka).

Zápas se Starovič kami se naš im hráč ů m vů bec nevydař il.
Hráli bez jiskry a patř ič ného nasazení a remíza odpovídala
dě ní na hř iš ti.

Popice – Ivaň 6:2
(branky: Daniel Topinka 2x, Dan Tinc, Leoš
Vintrlík, Radek Rož novský, Jiř í Buriánek).

Chuť si naš i hráč i spravili v derby utkání s muž stvem
Pouzdř an.
V závě reč ném utkání podzimu porazili po výborném výkonu
nebezpeč né muž stvo z Ivaně .

V podzimní č ásti získali naš i fotbalisté 32 bodů př i
aktivním skóre 45:13.
Pochvalu zaslouž í vš ichni hráč i, kteř í nastoupili, byť
jen do jednoho zápasu. Lídrem muž stva se stal Dan
Tinc, který vstř elil za podzimní č ást úctyhodných 15
branek.

Stř elci celkem:
15 – Dan Tinc, 11 – Daniel Topinka, 6 – Leoš Vintrlík,
5 – Jiř í Buriánek, 3 – Radek Rož novský, 2 – Roman Sovka,
2 – Miroslav Singer a 1 – Radek Fiala.

Kádr muž stva:
Jan Straka, Jaroslav Koneč ný, Dalibor Straka, Radek Fiala,
Ivo Š karpa, Jiř í Buriánek, Milan Straka, Vojtě ch Straka, Filip
Lejska, Zdeně k Hudec, Miroslav Singer, Jan Surka, Roman
Sovka, Radek Rož novský, Dan Tinc, Leoš Vintrlík, Daniel
Topinka.
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STARŠ Í PŘ ÍPRAVKA:

MLADŠ Í PŘ ÍPRAVKA:

Starš í př ípravka zakonč ila jarní sezónu s bilancí pě ti vítě zství
a dvou proher s aktivním skóre 52:28. Naš e muž stvo
obsadilo se ziskem 15 bodů tř etí místo.

V podzimní č ásti sezóny 2015 – 2016 získala mladš í
př ípravka se 7 soutě ž ních zápasů , 3 výhry, 2 remízy a dvakrát
odeš la poraž ena. Muž stvo získalo 11 bodů s aktivním skóre
38:23 a obsadilo v podzimní č ásti soutě ž e 4. místo.

K osvě dč eným oporám muž stva nově př ibyl Tomáš Svoboda,
který vstř elil v prů bě hu podzimní č ásti 11 branek. Stejný
poč et branek vsítil i Lukáš Oulehla.
Dalš ími stř elci byli: David Gabrhel – 8 branek, Jiř í Straka –
7 branek, Dominik Ferby a Jan Př ibyl vstř elili 5 branek, Filip
Huň ař – 3 branky a Marek Huň ař a Josef Geier byli úspě š ní
jednou.

Nejlepš ím stř elcem týmu se stal Kamil Huň ař , který vstř elil
19 branek, následovaný Davidem Geierem, který rozvlnil síť
soupeř ova brankář e v 9 př ípadech, Tomáš Stehlík vstř elil
4 branky, Daniel Urbánek – 2 branky, Pavel Ryš avý a Tomáš
Krajč a – 1 branku. Senzací byly dvě vstř elené branky Adélou
Ferbyovou. Do muž stva se plnohodnotně zač lenili naš i
nejmladš í.

V podzimních zápasech nastoupili tito hráč i:

V podzimních zápasech nastupovali tito hráč i:

Pavel Ryš avý, Lukáš Oulehla, David Gabrhel, Jan Př ibyl,
Filip Huň ař , Josef Geier, Jiř í Straka, Lukáš Prchal, Dominik
Ferby, Tomáš Svoboda. Jedenkrát si zahráli i Marek Huň ař

Jiř í Prchal, Kamil Huň ař , Daniel Urbánek, Tomáš Stehlík,
David Geier, Ondř ej Topinka, Tomáš Krajč a, Tobiáš Richter,
Ondř ej Huň ař , Adélka Ferbyová. Jedenkrát si zahrál Pavel
Ryš avý.

a Filip Š ebesta.

Př ehled výsledků :

Př ehled výsledků :

1. kolo Vranovice/Př ibice – Popice 1:10
(Straka 4x, Př ibyl 2x, Oulehla 2x, Geier, Gabrhel)
2. kolo Velké Pavlovice – Popice 2:1
(Př ibyl)
3. kolo Popice – Vrbice 8:5
(Svoboda 4x, Gabrhel 3x, Oulehla)
4. kolo Nikolč ice - Popice 4:10
(Svoboda 3x, Oulehla 3x, Ferby 2x, Gabrhel,
Př ibyl)
5. kolo Popice – Bř ezí 7:3
(Straka 3x, Gabrhel, Oulehla, Ferby, Huň ař
Marek)
6. kolo Novosedly – Popice 12:7 (Oulehla 2x,
Ferby 2x, Svoboda 2x, Gabrhel)
7. kolo Popice - Hustopeč e 9:1
(Huň ař Filip 3x, Oulehla 2x, Svoboda 2x, Gabrhel
a Př ibyl)

1. kolo Vranovice/Př ibice – Popice 1:9
(Huň ař 5x, Geier 2x, Ryš avý, Urbánek)
2. kolo Velké Pavlovice – Popice 7:3
(Geier 3x)
3. kolo Popice – Vrbice 12:1
(Huň ař 6x, Geier 2x, Stehlík 2x, Krajč a
a Ferbyová)
4. kolo Nikolč ice-Popice 6:6
(Huň ař 4x, Geier, Ferbyová)
5. kolo Popice – Bř ezí 1:2
(Huň ař )
6. kolo Novosedly - Popice 5:5
(Huň ař 2x, Stehlík 2x, Geier)
7. kolo Popice - Hustopeč e 2:1
(Huň ař , Urbánek).
Jako tradič ně podě kování patř í trenérů m
a rodič ů m dě tí, kteř í své dě ti podporují
v nejkrásně jš í kolektivní hř e na svě tě .

Popický zpravodaj - prosinec 2015 - str. 29

S koncem roku př ichází č as ohlédnout se, zda př edsevzetí,
která jsme si na zač átku roku dali, jsme naplnili, nebo ne.
Nejprve je tř eba ř íci, ž e hlavním posláním je využ ití volného
č asu k mimopracovnímu vyž ití. Zde je tř eba podotknout, ž e
jezdecký sport a starost o koně dává č lově ku velký prostor
k odreagování od uspě chaného ž ivotního stylu.
Nadstavbou toho vš eho je samotná sportovní č innost
a prezentace na veř ejných jezdeckých závodech.
Z dlouholetých tradic TJ Palava, kdy v letoš ním roce jsme si
př ipomně li 50 let od založ ení, tomu nebylo jinak ani v tomto
roce. Př i souč asném stavu 9 koní vč etně hř íbat se na
veř ejných 21 závodech v rámci Č R a SR prezentovalo
5 naš ich koní, které sedlali v rů zných obtíž nostech Pavel
Koláč ek, Monika Š vecová a Ilona Š kodíková. V hobby
jež dě ní a rekreač ním dostali př ílež itost dalš í č lenové TJ.
Na veř ejných závodech v silné konkurenci dosahovaly naš e
dvojice mimoř ádně dobrých výsledků . Př i 124 startech
47krát stáli na dekorovaných místech, z toho 17krát první,
11druhých, 10 tř etích, 6 č tvrtých a 3 pátá místa.
K nejcenně jš ím patř í Pavlova vítě zství v Olomouci,
Trenč íně , Holeš ově , Skaš ticích, Brně a Pravč icích. Výborně
mu sekundovala Monika, která př edevš ím vítě zstvím v Ceně
Palavy př edvedla, ž e mě la dobrou sezonu. V niž š ích
soutě ž ích se stř ídavě dař ilo i Iloně , i když závě r sezony
nezastihl klisnu Senlly v dobré formě .
Př esto víme, ž e na sezonu 2016 jsme schopni se dobř e
př ipravit tak, abychom i nadále dě lali Popicím dobré jméno.
Na závě r za vš echny č leny TJ chci podě kovat vedení obce,
ale i vš em ostatním, kteř í nás v naš í č innosti podporují – - ale
i Vám, obč anů m, za kaž doroč ní hojnou úč ast př i Ceně
Palavy a zároveň popř át vš em mnoho zdraví a úspě chů
v nastávajícím roce 2016.
Pavel Koláč ek

Rok 2015 zakonč ili i letos naš i popič tí plavci sourozenci
Podeš ť ovi úč astí na Zminím mistrovství Č R.
Michal si výbornými výkony a ziskem 2 stř íbrných a 3 bronzových medailí na krajské
mož nost startovat v š esti, tedy maximu disciplín. Na Mistrovství Č R 14-ti letých plavců
startoval v závodech 100 a 200 znak, 200, 400, a 1500 volný způ sob a nejtě ž š í disciplíně
rekordech. Vš echna jeho umístě ní byla velmi pě kná (první polovina startovního pole),
a 6. místa v jeho oblíbené disciplíně 1500m volným způ sobem v č ase 17:36,67.

soutě ž i v listopadu v Brně zajistil
o víkendu 5. - 6. 12. v Trutnově
400m polohově . Plaval v osobních
nejvíce si cení 8. místa na 200m

Sestra Radka se o týden pozdě ji úč astnila Mistrovství Č R dosrostu v Plzni. Tentokrát zař adila kromě obvyklých prsař ských
disciplín i motýlka na 400m polohově . Nejvíce si cení ...
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika ř íjen - prosinec 2015

60 let

Friedl Ladislav
80
Mikulicová Ludmila
Zopfová Marie
Š edý Františ ek

let

Havlíková Anna

Ladislav

Č echová Bož ena

71 let Lejsková Marta
Lakosil Rudolf
Otáhalová Marta
Lejsková Ludmila
Hrdlič ková Miroslava
Adamč íková Marie

72 let Josef Dostál

74 let

a

Straka Š tě pán
Več eř a Miroslav
Př ibyl Josef

84 let

73 let

Kristýnka Straková
Barborka Ž idková

82 let Zelinka
65 let

V mě síci listopadu se narodily dě ti:

85 let Urbánková Ludmila

87 let

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

Straková Ludmila

Damborský Františ ek
Cupáková Marcela
Lejska Ondř ej
Bradávková Jana
Kudlič ka Josef

Otáhal Josef
Úmrtí:
27.10.2015 zemř el pan Milan Ž iž ka ve vě ku 60 let.

76 let

Janoš íková Ludmila

77 let

Koneč ná Libuš e

79 let

Formanová Julie
Straková Maria

Sekaninová, listopad 2015
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A opě t ně co o drů bež i
Protož e se blíž í č as, kdy lidi zajímá ta už iteč ná stránka chovu drů bež e, č as vypeč ených kachnič ek
a hus s ků rč ič kou, podíváme se na to, jakou vlastně drů bež mů ž eme chtít.
A zač neme od hus.
Nejbě ž ně ji prodávaná je husa-brojler, která má od kaž dé dobré husy ně co. Př esně ji: od kaž dého dobrého plemene má
o ně co víc dobrých vlastností, než by mě la mít. Pokud si koupíte housátka brojlerů , jsou opravdu urč ena na pekáč a nemá
smysl pokouš et š tě stí a nechávat je do chovu. Obvykle se totiž zadusí vlastním sádlem, a to zhruba ve vě ku jednoho roku.
Mají totiž lehkou kostru a mohutné podkož ní vrstvy tuku. Proto také váha kolem 6 - 8 kilo. A nesedí. Housátka odvodí jen
úplně výjimeč ně , zato je č asté, ž e pokud se pojímají, tak houser huse vykloubí nohy.
O ně co líp je na tom husa ně mecká, která je š edivá a má delš í tě lesný rámec. Mají je např íklad v Luž ici, kde mají i husy
landeské, hodně oblíbené mezi chovateli jako zdroj masa, hlasité hlídač ky a výborné rodič ovské páry. Existují i v bílé
formě , ovš em pro č istokrevné husy landeské byste museli za hranice. U nás je témě ř vš echno kř íž ené s brojlery kvů li
masu. I př es toto kř íž ení mají husy ně mecké i landeské delš í a š tíhlejš í tě lo a jsou tudíž i př es robustní vzhled lehč í houseř í jsou obč as př es 5 kilo, husa nemívá př es 4,5 kila. Pokud tedy chcete chov hus vyzkouš et, zač ně te právě s nimi husí páry se dávají dohromady na podzim, nejpozdě ji v lednu, protož e v únoru už by mě la husa nést. Husy jsou
monogamní a není výjimkou, ž e vyzkouš íte i ně kolik hus, než se houser odhodlá a ně kterou si vybere. Ostatní husy bude
tolerovat, ale nebude je pář it - mů ž ete tedy koupit ně kolik housat a vybrat z nich jeden chovný pár.
Š tíhlounké a elegantní jsou husy labutí, které máme na zahradě . Ty mají tmavé libové maso a platí za vyhláš enou
pochoutku. Sedí málokdy a nepevně , náš pár je se svými osmi odchovy v tomto výjimkou. Poslední roky vš ak husa
nesnáš í a využ íváme je pouze k odchovu mladých housátek.
Husa č eská je klasicky bílá, "jako bochánek", ale váha je kolem 3 - 4 kilo. Pokud má víc, jde opě t o brojlera.
A ješ tě č asté dotazy na husí játra: "nacpávání" hus je sice zakázáno, ale když ta játra jsou potom tak dobrá...ve Francii, kde
si př ece jen na tradič ní pokrmy víc potrpí, se na játra chovají speciální druhy hus. Bílá játra mají ne po krmení, ale od
př írody a navíc jsou játra veliká. Jde např íklad o husy tuluzské (neplést s tulskými - ty jsou z Ruska a jsou sice dobré na
pekáč , ale agresivní v chovu). Samozř ejmě se nacpávají kukuř ič nými š iš kami, ale stač í jim jen krátká doba.
Váha je uvedena pro př irozený extenzivní chov, pokud byste husy strč ili do ohrádky a krmili výhradně smě sí pro brojlery,
bude váha vyš š í. A ješ tě ně co: standardy plemen uvádě jí ž ivou váhu, takž e uvedených např íklad 8 - 9 kilo znamená se
vš ím vš udy, i s plným voletem.
A kachny?
Bílé "uř vané" kachny jsou brojlerové. To jsou takové ty "poř ádné" kač eny, které plavou v sádle a které vydrž í na ž ivu
právě jen do podzimního kachnobraní. Váha př es tř i kila není výjimkou. Ř íká se jim také "pekingské", ale jde o kř íž ence,
urč ené výhradně na maso. Osobně je ráda nemám, na pekáč i je sice hromada mastného, ale masa málo. O ně co líp jsou na
tom č ínky - ty mají maso libové, ale pro ně které suché. Zato se samy množ í. Kač enky mají kolem dvou kilo a kač eř i i č tyř i
kila.
Existují ovš em i jiné druhy kač en - na maso se hodí kachny saské nebo ruánky. Kachna saská je menš í, váha kolem 2 - 3
kilo, ale maso má př íjemnou máslovou chuť a nevypeč e se. Ruánky př ipomínají spíš obrovské divoké kač eny a podobně
i chutnají. Samy sedí a jsou vcelku sobě stač né. Bě ž ci indič tí nejsou š patní na chuť , ale jsou drazí na poř ízení, nevhodní na
chov, pokud nemáte líheň a na pekáč i je to jedna k jedné - na jednu porci jeden bě ž ec. A slimáky moc nemusí, pokud si
mohou vybrat.
Samostatnou kapitolou jsou pak rů zní kř íž enci. Husokač eny nebo mulardi se nabízejí v nejrů zně jš ích velikostech a debaty
o tom, co je co, zabírají místo ve vš ech mož ných č asopisech. Faktem zů stává, ž e nic z toho není kř íž enec kač eny s husou,
vž dycky se kř íž í dva druhy kač en a výsledkem je vesmě s veliký pták výborné chuti. Pokud je mů ž ete koupit už vykrmené,
vř ele doporuč uji.
Takž e shrnuto na závě r: pokud si chcete vyzkouš et chov nenároč ných ptáků a máte dost travnaté plochy, je č as zkusit
husy. Potř ebují boudu na spaní, troš ku slámy, zahradu s trávou na pasení a sem tam troš ku obilí nebo starého chleba na
př ilepš ení. Koupání jsme vyř eš ili dě tským pískoviš tě m, ale obejdou se i bez ně j, jenom je pak menš í oplodně nost, protož e
houser pojímá husu vlež e. Ve vodě mu to jde mnohem líp. Pokud je ale voda hluboká, mů ž e se husa př i př ipouš tě ní utopit
a tř eba na rybnících se č asto stane, ž e ptáci skonč í pod ledem a zachrání se jen houser nebo ž ádný pták z páru. O vejce
a housátka pod husou se starat nemusíte, postará se sama. Po vás se hlavně chce, abyste neruš ili a nepustili k hnízdu
potkány. A na zač átku a ke konci sezení husa courá po zahradě a hnízda si zdánlivě nevš ímá. Neznamená to, ž e je
macecha, ale ž e v hnízdě je zapotř ebí změ na teploty. Husa ví obvykle mnohem líp než vy, co je zapotř ebí a neosvě dč ilo se
do toho moc mluvit.
Miriam Sedláč ková
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č ást
Zde se pokusím Vám př iblíž it
americký styl ž ivota mýma oč ima.
Po témě ř deseti mě sících ž ivota v USA si odváž ím
jednoznač ný názor - My jsme jablka a oni hruš ky, nakonec
jsme ale vš ichni ovoce. Vš ichni lidé mají stejné základní
potř eby a zvyky, kaž dý jich ale dosahuje jinak.
Velmi speciální stále fungující menš inou v USA jsou Amishi.
Na obrázku vlevo -“ buggy” amish obyvatelů - lidé, kteř í ž ijí
bez elektř iny a moderních vymož eností - doma si svítí
pertolejovými lampami a ž iví se země dě lstvím a obchodem auto, traktor nebo cokoli s motorem zde rozhodně nenajdete.
Na obrázku vlevo - amish dě ti - natajno vyfocené, vzhledem
k jejich nábož enství si nepř ejí, aby byly jejich tvář e
zachycené na fotkách.

pocit, ž e je to auto z papíru). Dále je v mezi nutnostmi
karavan jakékoli velikosti - hlavně mít karavan, pro letní
posezení u ř ek s př áteli a Harley-Davidson v garáž i. Moji
američ tí “ rodič e” jsou uč itelé na základní š kole s jedním
z nejniž š ích platů v Již ní Dakotě - asi 50000 Kč mě síč ně na
hlavu. Jsou to vlastníci pickupu, lodi a malého karavanu,
který využ ijí asi 2x až 3x do roka. Ně kdy mi př ijde, ž e lidi
mají tyto vě ci jen pro zapadnutí do společ nosti.
Budu si odváž et jeden zásadní poznatek. Amerika není
perfektní a už vů bec není taková, jak si ji vš ichni
př edstavujeme.

Dř íve jsem sice zmínil, ž e je Amerika taková, jak ji vidíme
v televizích, mů j odstavec byl ale vě nován č istě vzhledu
amerického prostř edí jako takového. Je to národ národů
a není jediné lidské rasy, která by tady než ila. Nejsou to jen
velká a krásná mě sta. Jsou to také domy uprostř ed polí, lidé
ž ijící v karavanech, mobilhousech a pů vodní obyvatelé - zde
neoblíbení Indiáni a Afrič tí Američ ané. Hrdost na jejich zemi
a míra konzervativnosti ale nezná mezí.
Pojď me ale k majoritní skupině obyvatel. Ř eknu to tak, jak
to prostě je - vě tš ina lidí na tomto území trpí nadváhou
a leností - je to tak a je to smutné. Mám z toho ale smíš ené
pocity. Bě ž ný den v naš í rodině probíhal tak, ž e po př íchodu
z práce ve 4 hodiny byli vš ichni unavení a nezbývalo nic než
se natáhnout na extrémně komfortní sedač ky (potř ebě se
posadit do tě chto sedač ek se ně kdy nevyhnete a je to
opravdu slast), př ikrýt se dekou a pozorovat jednu z pě ti
televizí v domě až do noci. Jako č lově k, který se dívá jen
več er na zprávy jsem nevyuž il za dobu mého pobytu ani
jeden z pě ti stovek kanálů které bylo mož né na televizích
tady sledovat.
Jedna vě c mě ale moc mile př ekvapila. Je to jejich veselá
nálada, ať se dě je, co se dě je. Nesetkáte se tady s arogantním
č lově kem - ani na silnici, č ehož jsem si jako ř idič z Č eska
vylož eně už íval. Konverzace zač íná zpravdila úsmě vem
a otázkou “ How are you?” . Lidi jsou neskuteč ně kamarádš tí
a když jste sluš ní, mají Vás rádi úplně vš ichni. S tě mito lidmi
se mi fungovalo hrozně dobř e a ten pocit komunikovat
s nearogantními lidmi je k nezaplacení. Př ijde mi ale, jakoby
bylo pravidlem, ž e č ím vě tš í nadváhou trpí, tím veselejš í
jsou. Navíce ví, jak si už ít ž ivot - je tady ně kolik základních
vě cí, které témě ř povinně vlastní prů mě rný č lově k ž ijící
v této oblasti. Je to loď a záliba v rybař ení, pickup (po
americku nazývané TRUCK) který je materialistická nutnost
a lidé si na kvalitní, velká a silná auta potrpí, což americké
Chevrolety a Fordy opravdu jsou (když jsem po př íletu do
Prahy na letiš ti otevř el dveř e od naš í Octavie, mě l jsem

Tohle v č esku neuvidíte - i takhle lidé v USA ž ijí. Dů m mojí
první hostitelské “ rodiny” .
Př iš lo za mnou mnoho lidí kteř í mě chytili kolem ramen
a př esvě dč ovali mě , ž e “ This is the true face of America
man, not fucking NY or California” - tohle je ta pravá
Amerika, ž ádný New York nebo Kalifornie. Klasici
v kovbojských botech, flanelových koš ilích, riflích od
Hilfigera a ž výkacím tabákem v puse mají ně co do sebe.
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Za sedadly jejich trucků vě tš inou najdete ně kolik zbraní
a tak Vás to prostě př irozeně donutí opě tovat jejich názor, ž e
je jejich země tou nejlepš í. Zjistil jsem, ž e je to stejně to
jediné, co chtě jí slyš et a ž ádný dalš í argument nevezmou
v potaz, nebo s Vámi rozváž í horlivou diskuzi, kde Vás
stejně budou př esvě dč ovat, ž e je USA the world’ s best
country. Hrdost nad tím, ž e pochází z Již ní Dakoty ale není
tak velká jak ta, ž e jsou to prostě Američ ané. Je velmi tě ž ké
ně koho př esvě dč it, ž e je ně kde na svě tě kromě Ameriky taky
dobř e, ne-li lépe. Nedej Bož e ř íct negativní názor v hodině
US History na ně jakou tu událost, kterou by si Američ ané za
rámeč ek rozhodně nedali. Vš e, co ř eknete, bude obráceno
proti Vám. Do konce mého pobytu jsem nevzdal
vysvě tlování, ž e Č esko není č ást Ruska a celá Evropa už
není pod Ruskem. Nejvě tš í páni jsou tady váleč ní veteráni,
poč ínaje speciální znač kou na vě tš inou velmi luxusním autě
s nápisem WAR VETERAN, kteř í mají vyhrazená parkovací
místa u supermarketů ješ tě blíž e ke vchodu než vozíč kář i.
Spousta vě cí se tady ale míchá a jednoznač ný názor na
vš echny tyto lidi a jejich ž ivotní styly si urč itě neodvezete.
Vystř ídal jsem 3 hostitelské rodiny a v kaž dé z nich jsem
poznal naprosto jiný ž ivotní styl. Vš e mi ale př ineslo
neskuteč ný nadhled a jiný pohled na svě t, což nevím, jak
př esně popsat slovy. Cítím se jako č lově k, který by mohl jet
kamkoli a nikde by se neztratil. Ostř ílelo mě to a jsem rád za
vš e š patné, co jsem tam zaž il, protož e jsem si to musel
vyř eš it na svoji vlastní pě st a nejednou to byly situace,
u kterých jsem se hodně zapotil. Chtě l bych zmínit, ž e i když
nejsem pofiderním zastáncem USA ve vš ech smě rech a spíš
si vybírám vě ci na kritiku než na obdiv a chválu, jsem toho
názoru, ž e je tř eba si uvě domit, ž e Amerika je jediná
demokratická schopná svě tová velmoc, a když č iny a kroky
Ameriky už ívající této moci chceme kritizovat, mě li bychom
mít dostateč ný rozhled.
Poznal jsem to, co jsem potř eboval a chtě l a jsem rád za to,
ž e si odváž ím svů j názor na tuto zemi př ímo odtamtud.
Americký vládní systém jsem díky roku se skvě lou
pedagož kou a tisícistránkovými uč ebnicemi do hodin
americké historie a americké vlády poznal docela do
hloubky. Nevidím dů vod, proč by lidem, kteř í slyš eli zprávy
nebo č etli noviny, mě lo z úst vycházet např íklad to, ž e
Americe vládne hloupá opice (svě tový bestseller od Baracka
Obamy o jeho kariéř e, The Audacity of Hope, jsem si př eč etl
hned po př íjezdu sem, abych mě l informace “ př ímo od
zdroje” ) a nebo to, ž e se Amerika nemá co starat o zahranič ní
vě cí a ať se stará sama o sebe. Sice jsem tě chto názorů nikdy
př edtím nebyl, jelikož jsem se nechtě l drž et davového názoru
bez vlastních vě domostí, jsem ale nesmírně rád, ž e mi pobyt
zde pomohl mů j názor plně vytvoř it.
Nechtě l bych zač ít politické ř eč i, chtě l bych jen upozornit na
to, ž e AMERIKA není taková, jak si myslíte, a ani taková,
jak ji líč í noviny a zprávy. Chcete-li si vytvoř it objektivní
názor, musíte jít a vyzkouš et na vlastní ků ž i, protož e vlastní
názor je podle mě to, co dě lá osobnost. Po vlastní zkuš enosti
totiž zjistíte, ž e není potř eba na tuto zemi ani nadávat, ani na
ni vzhlíž et. Zmiň uji to proto, ž e jsem se s obě ma názory již
nespoč etně krát setkal, a to př ed tím, než jsem odcestoval,
a i poté, co jsem př ijel.

Byla to nejspíš kombinace mého neš tě stí a laxního př ístupu
oné agentury, př es kterou jsem se do Ameriky vydal a i když
jsem mě l na onu agenturu š pič kové reference, zaž il jsem
ně co, co bych nepř ál nikomu daleko od domu ř eš it.
Jak jsem zmínil, moje první hostitelská matka byla
záchranář ka psů . Poté, co jsem veš el do domu v mé první
hostitelské rodině , kde na mě
skoč ilo 5 pitbullů
a k dispozi-ci jsem dostal pokoj s psími výkaly na podlaze,
jsem se rychle rozhodil pož ádat o změ nu hostitelské rodiny.
Agentura mi vyhově la tak, ž e mě s brbláním př esunula do
domu se 7 psy, 3 koč kami a jedním mývalem v domě . Když
si moje mamka dovolila namítnout, ž e bych mohl v takovém
prostř edí dostat ž loutenku, doš la jí odpově ď , ž e se ž loutenka
bude ř eš it, až ji budu mít. :-)

Na fotce já a mů j “ kamarád” , mýval Rasco - vě č ný host
mého pokoje … .
Snad nemusím popisovat, jaké to bylo, když se psi starali
o sedač ku v obýváku, koč ky o kuchyň skou linku
a odpadkový koš a odpadiš tě pro vš echny tyto zvíř ata bylo
opě t na podlaze v domě .
Po dvou mě sících pobytu v této rodině jsem se svým
francouzským spolubydlícím vypátral, ž e nám jeden ze dvou
synů kradl vě ci z pokoje. Tentokrát už jsem ale agentuř e
nevě ř il. Ve mě stě , kde jsem chodil do š koly jsem oznámil, ž e
nutně potř ebuji novou rodinu.
Na vlastní pě st jsme se š kolou mimo agenturu sháně li
rodinu, u které bych mohl bydlet. Svoje 18té narozeniny se
ve mně podepsaly jako ten nejstresově jš í den v mém ž ivotě .
Bylo totiž potř eba ně jak lidem, kteř í by za nás dali ruku do
ohně , vysvě tlit, ž e se odtamdud musíme ihned odstě hovat.
Př iš lo to, č eho jsme se báli a zhrzení “ rodič e” zač ali vš e
obracet proti nám a my jsme vě dě li, ž e nám zač íná závod
o to se odtamtud co nejdř íve dostat. Po dlouhodobém
strachu, ž e tady ž ijí takovým způ sobem úplně vš ichni lidi
jsem naš el moji novou hostitelskou rodinu se kterou jsem byl
od listopadu v krásném a č istém domě a koneč ně jsem zač al
poznávat ten správný ž ivotní styl.
Agentuř e jsme zaplatili nemalou č ástku za zprostř edkování
mého pobytu, př ič emž se nám dostalo lž í a podvodů
a dodnes poř ádně nevíme, kde peníze vlastně skonč ily. Je to
nekoneč ný boj s velkou institucí.
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Chtě l bych ale upozornit na to, ž e ač koli vš e zně lo tak, ž e jedu ně kam, kde bude o vš e
stoprocentě postaráno a moji rodič e nemusí mít nejmenš í obavy, není tomu tak. Chtě l bych
vš echny mladé a nadě jné lidi, které láká pobyt v zahranič í, upozornit na to, aby si dů kladně
zjistili kam jedou a hlavně s kým.
Nedokáž u si zrovna ž ivě př edstavit, jak by moji situaci na zač átku mého roč ního pobytu ř eš ila
15-ti letá sleč na. Rok v Americe mi mě l př inést zkuš enosti, jazyk a poznání nové kultury.
O tyto vě ci rozhodně nouze nebyla, nejsem si ale úplně jist, jestli to byly ty zkuš enosti, které
nabízela agentura. Ně kdy ale př emýš lím nad tím, ž e jsem si proš el ně č ím, č ím si, doufám, jen
tak ně kdo neprojde, a i to se mi do ž ivota hodí.
Kaž dopádně , mů j rok v Americe bych za nic nevymě nil a s radostí si zopakuji roč ník stř ední
š koly v Č esku. Rok ž ivota mezi úplně jinými lidmi, v jiné zemi s jiným jazykem a kulturou
jsem si neuvě ř itelně už il. Poznal jsem spoustu nových př átel, novou kulturu a mentalitu, zjistil
jsem, co je Amerika zač , poznal jsem jeden celý stát od shora až dolů , ř ídil jsem letadlo, lodě ,
picku-py, dostal jsem se do reigonálního š ampionátu v golfu, nauč il jsem se basketbal, naš el
jsem si př ítelkyni a nejednou jsem si i sáhl na svoje vlastní psychické dno. V co nejbliž š í mož né době bych chtě l o mém
pobytu v USA vydat knihu a po dokonč ení stř ední š koly se do Ameriky vrátit a navš tívit zejména Arizonu a Kalifornii.

Domov pro seniory Akátový dů m
má za sebou první rok provozu
Akátový dů m stojí v centru Rajhradu na ulici Mě steč ko
č . 52. V bytech bydlí jak sobě stač ní senioř i, kteř í
využ ívají základních služ eb peč ovatelek a oceň ují hlavně
pestrý kulturní a společ enský ž ivot, tak senioř i, jejichž
zdravotní stav vyž aduje celodenní peč ovatelskou péč i.
Jak vyplývá z rozhovoru s obyvateli Akátového domu,
ž ijí si zde spokojeně . Tř eba takový pan Dohnal ž il 30 let
v Brně a jak tvrdí, má rád okolo sebe lidi, se kterými se
mů ž e bavit. Když potř ebuje na chvíli změ nit prostř edí,
vyrazí na výlet do Brna nebo za bratrem na Znojemsko.
Na otázku, jak se mu v zde ž ije, ř íká: „ Poř ád se tady ně co
zajímavého dě je. A jsou tady lidi, mů ž u se vykecat. Já
jsem ten typ, co nezavř e hubu, jak se ř íká.“ Z jeho ř eč i je
cítit spokojenost.
Akátový dů m je sice domov pro seniory, ale př es svoji
krátkou existenci se již stač il př edstavit i š irš í veř ejnosti
jako rajhradské kulturní centrum. Vedení domova
př ipravuje na kaž dý mě síc kolekci zajímavých
a rů znorodých akcí, př ednáš ek a koncertů .

Termín této oblíbené akce je 20. února. Po delš í době tedy
nespadá do období jarních prázdnin.
O to vě tš í návš tě vnost mů ž eme č ekat a jako kaž dým
rokem touto dobou ž ádáme vinař e, aby si rozmysleli úč ast
a ohlásili, zda uvaž ují o otevř ení sklepa. Oproti minulým
roč níků m budeme mít schů zku v prosinci, takž e není tolik
č asu, jako jiné roky, ale doufáme, ž e se podař í vš echno
př ipravit s nálež itým př edstihem a ke vš eobecné
spokojenosti.
Na schů zce, která bude ohláš ena na vývě skách
a Infokanále, rádi uvítáme i ty, kdo zatím jenom
př emýš lejí, zda otevř ít č i neotevř ít, popř ípadě se chystají
na otevř ení sklepa až v dalš ím roce. Mohou se tady
seznámit alespoň č ásteč ně s organizací, ujasnit si, co a jak
se chystá, jaké problémy ř eš íme a př ispě t radou
a zkuš eností odjinud, protož e po kaž dém roč níku se vě ci
mě ní a upravují tak, abychom byli spokojeni nejen my, ale
hlavně návš tě vníci.
Samozř ejmě i ostatní obyvatelé obce se mohou př idat
s radou, názorem i pomocí.

Vedení domova hodnotí první rok provozu jako velmi
vydař ený. „ Podař ilo se nám vytvoř it kolektiv př íjemných
a zkuš ených peč ovatelek, které zvládají jak nároč né
situace, tak i zábavu a aktivizace klientů .“ Domovu se za
krátkou dobu své existence podař ilo získat dobré jméno
Akátový Dů m, Mě steč ko 52, Rajhrad; tel.: 776 479
455; www.senbydleni.cz
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Windows 10 – mýty a fakta o novém operač ním
systému od Microsoftu
Americká softwarová společ nost Microsoft př ed mě sícem celosvě tově uvedla na trh svů j nový operač ní systém. Po Windows
8.1 se nyní už ivatelé mají mož nost seznámit s Windows 10. Ti, kteř í již použ ívají operač ní systém Windows ve verzích 7, 8
nebo 8.1, mohou na Windows 10 př ejít zdarma. Na blozích i internetových fórech se vš ak objevuje celá ř ada nepravdivých fám
a zpráv. Na ně které z nich se nyní podíváme.

Na nové Windows se nedá př ejít zdarma, po roce je stejně musíte zaplatit
Na rozdíl od bývalých operač ních systémů od společ nosti Microsoft jsou Windows 10 pro majitele starš ích verzí skuteč ně
navž dy zdarma. Jedním z dů vodů je fakt, ž e se Microsoftu nevyplatí u svých zákazníků udrž ovat podporu tř í verzí operač ního
systému, a proto se rozhodli jim vyjít vstř íc a tyto verze slouč it do jedné. Po dobu jednoho roku mohou tedy už ivatelé př ejít
zcela zdarma a do konce použ ívání svého poč ítač e nezaplatí ani korunu.

Windows 10 jsou nástrojem pro š pehování, př echod zdarma umož nila americká bezpeč nostní služ ba
Za touto fámou mů ž e stát fakt, ž e Windows 10 obsahují nástroje, které odesílají urč itá data po internetu. Ač koliv fungují
i zcela bez př ipojení, mnoho lidí se př esto bojí, ž e systém zneuž ívá jejich poč ítač k tomu, aby je sledoval. „ Jde patrně
o zvelič ení. Systém sám komunikuje jenom se servery, které provozuje společ nost Microsoft a její partneř i a data, která
odcházejí, se týkají vesmě s statistiky a funkcí, které si už ivatel sám označ il jako vyž adující př ipojení podle sdě lení Microsoftu
a jsou posílána zabezpeč eným způ sobem, u ně hož nelze snadno odposlechnout obsah,“ vyvrací mýtus Vladimír Sedláč ek,
odborník na poč ítač ovou bezpeč nost, a dodává „ Č lenové mé vlastní rodiny použ ívají Windows 10. Kdyby tím bylo ohrož eno
jejich soukromí, urč itě bych se postaral, aby o tom vě dě li a př estali je použ ívat.“

Po př echodu na vyš š í verzi Windows se objeví problémy s hardware, protož e ješ tě nejsou ovladač e
Jako u kaž dého nového operač ního systému, také u Windows 10 se mů ž e stát, ž e nebudou z poč átku fungovat s kaž dým
dostupným hardware. Ač koliv se výrobce snaž il už od zač átku podporovat co nejš irš í množ ství komponent, zajistit skuteč ně
stoprocentní pokrytí není mož né. Windows 10 také poprvé nepodporují ovladač e, které si už ivatel stáhne odjinud, než
z oficiálních zdrojů poskytovaných systémem. V praxi to znamená, ž e ač koliv výrobci zař ízení své ovladač e mohou stále
nabízet na svých stránkách, ani oni, ani Microsoft, neposkytují ž ádnou garanci, ž e pů jde o funkč ní verze. Tuto garanci mů ž e
už ivatel získat pouze, pokud instaluje oficiální schválené ovladač e pomocí služ by Windows Update.

Na nové Windows nejdou instalovat programy z CD, musí se kupovat extra
Microsoft do Windows 10 integroval i souč ást Microsoft Store. Ta slouž í k doruč ení bezpeč ného obsahu od výrobců programů
k už ivateli. „ Proces zaslání programu do Store obsahuje urč ité milníky. Bě hem nich se testuje, jestli se program nechová jako
virus, nebo jiný typ bezpeč nostní hrozby. Pokud výrobce program aktualizuje, nebo vydá novou verzi, musí znovu projít celým
schvalovacím ř ízením, takž e máte vž dy jistotu nezávadnosti obsahu,“ vysvě tluje základní principy Sedláč ek. Samozř ejmě ,
nový systém umož ň uje i instalaci programů , které máte na CD, nebo si je stáhnete př ímo ze stránek výrobce. V takovém
př ípadě vš ak instalace probíhá na vlastní riziko a mů ž e se stát, ž e program nebude fungovat, nebo ž e si s ním nainstalujete
i ně jakou nechtě nou č ást. „ I pokud ale instalujete z CD nebo z internetu, Windows 10 mají vlastní antivirovou ochranu, která
váš poč ítač př ed vě tš inou hrozeb zvládne uchránit, nebo vás alespoň upozorní,“ ubezpeč uje Sedláč ek.

Nová verze Windows vypne veš kerý software, u kterého si nebude jistá, ž e jste jej legálně koupili. Stač í, ž e
nebude mít v poř ádku licenci
Ani v tomto př ípadě se tvrzení nezakládá na skuteč nosti. Licence, dodávaná k operač nímu systému, kterou se jeho zastánci
ohání, pouze upozorň uje, ž e pokud nainstalujete Windows 10 na poč ítač , na kterém byl př edtím operač ní systém, který
neprojde testy pravosti, nemáte ž ádné právo ani mož nost na tento systém zpě tně př ejít, na rozdíl od originálních systémů . Není
zde ani zmínka o programech, vaš ich datech, nebo dokonce o jakýchkoliv jiných souborech. Také systém sám mů ž ete, podle
licence, stáhnout i do poč ítač e s dř íve neregistrovanou, nebo nelegální, verzí systému Windows a získáte tak legální Windows
10. Jelikož ovš em se pravost systému bě hem upgradu ově ř uje, tuto mož nost využ íváte na vlastní riziko a s plným vě domím
toho, ž e o starou „ nelegální“ licenci př ijdete, což mů ž e pozdě ji komplikovat např íklad reinstalaci nového systému.

A jak se vlastně nové Windows 10 použ ívají?
Po mě síci použ ívání ostré verze a týdnech testování nového systému Windows v rámci programu př edbě ž ného př ístupu
Windows Insider se podař ilo vychytat vě tš inu chyb. Př i bě ž ném použ ívání vás nic nebude rozptylovat a naopak Microsoft si
vzal k srdci mnoho poznámek, které mě li už ivatelé k verzím 8 a 8.1 a zapracoval je do nového systému. Ten je rychlejš í,
stabilní a má celou ř adu drobných vylepš ení. Pro domácí už ivatele jej tak lze jenom doporuč it, tím spíš e, ž e stále trvá mož nost
jej získat bezplatně a pokud vám nebude vyhovovat, mů ž ete se vrátit k pů vodnímu operač nímu systému dodávanému
s poč ítač em. „ Př ed provedením upgrade ovš em velmi doporuč uji zazálohovat vš echna data a to nejlépe pomocí zálohovacích
mechanismů systému Windows,“ doporuč uje Sedláč ek. Pokud se pro upgrade rozhodnete, poč ítejte s tím, ž e velikost souborů
potř ebných pro jeho spuš tě ní jsou necelé č tyř i gigabajty, takž e stahování mů ž e ně jakou dobu trvat.

A když „ desítky“ nechci?
Pokud se rozhodnete, ž e vám nový operač ní systém nevyhovuje, nebo víte, ž e nemáte zájem jej ani zkouš et, poř ád ješ tě máte
dvě mož nosti. Tou první je vrátit se co nejdř ív od instalace ke svému pů vodnímu operač nímu systému. Druhou variantou je
instalace ně které z variant operač ních systémů na bázi jádra Linux. To doporuč ujeme rovně ž majitelů m starš ích edic Windows,
tedy XP a Vista. V obou př ípadech vám s výbě rem vhodné alternativy mů ž e pomoci odborník.
(sed)
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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
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 v prů bě hu dubna 2016,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.
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